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Activitati offline 
 
Proiectul Plus Dialog a continuat cu activitatile prevazute initial, luna 
iulie 2020 fiind dedicata focus grupurilor regionale, prin care s-a urmarit 
diseminarea rezultatelor activitatii de cercetare derulata in perioada 
anterioara, precum si dezbaterea cu participantii a principalelor aspect 
care trebuie avute in vedere in cadrul activitatii de Sanatate si 
Securitate in Munca. 
 
La aceste activitati au fost invitati sa participe presedintii filialelor 
Sindicatului National al Politistilor de Penitenciare si responsabilii cu 
activitatea de Sanatate si Securitate in Munca din cadrul unitatilor 
repartizate per eveniment. In vederea respectarii restrictiilor impuse de 
pandemia COVID 19, toate intalnirile au fost organizate cu maxim 20 
de persoane, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1228/3 iulie 2020. 
 
Participantii la focus grupuri au reprezentat unitatile si filialele SNLP din Penitenciar Craiova, Centrul de Detentie Craiova, 
Penitenciar Drobeta Turnu Severin, Penitenciar Craiova – Pelendava, Penitenciar Targu Jiu, Penitenciar Giurgiu, 
Penitenciar Mioveni, Penitenciar Spital Mioveni, Penitenciar Gaesti, Penitenciar Margineni, Penitenciarul de Femei Targsor, 
Penitenciar Ploiesti, Penitenciar Codlea, Penitenciar Bucuresti Rahova, Penitenciar Bucuresti Jilava, Penitenciar Spital 
Rahova, Penitenciar Spital Jilava, Baza de Aprovizionare, Gospodarie si Reparatii si aparatul central al Administratiei 
Nationale a Penitenciarelor. 

 
 
Activitati online 
 
Totodata, echipa de management a proiectului Plus Dialog a 
continuat si cu intalnirile in format online, atat pe partile 
administrative de organizare  a activitatilor interne, precum si 
pe partile de fond, de cercetare. In cadrul acestor intalniri, a 
fost stabilit calendarul perioadei urmatoare, au fost conturate 
cerintele si agenda pentru organizarea activitatilor clasice, in 
sala de sedinte, au fost dezbatute aspecte logistice, au fost 
analizate, procesate si ulterior aprobate modificari ale 
bugetului, au fost discutate riscurile si contingenta in contextul 

COVID 19. Activitatile clasice transpuse in format online sunt o noutate pentru majoritatea celor implicati in astfel de proiecte, 
insa printr-o cercetare aprofundata a avantajelor si dezavantajelor intampinate, putem considera ca o noua etapa in 
gestionarea si desfasurarea in parametri optimi  a astfel de proiecte. Echipa de management a proiectului, alaturi de 
partenerii YS si EASI, este dispusa sa continue activitatile fara periclitarea obiectivelor si rezultatelor prevazute, in formate 
adaptate situatiei curente, fie format online, fie format offline.   
Folositi hashtagul #PLUSDIALOG. 
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Scopul proiectului Plus Dialog este de a consolida capacitatea Poliției Penitenciare din România de a oferi condiții de muncă 
corecte și decente prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățire a activității comitetelor de sănătate și securitate 
în muncă. 
Pentru a îndeplini acest obiectiv, echipa de proiect Plus Dialog realizează o cercetare exploratorie pentru a înțelege dacă 
există o lipsă de cunoaștere privind importanța comitetelor de sănătate și securitate în muncă, care sunt condițiile de muncă 
din penitenciare, cauzele,  procesele/procedurile pentru realizarea programelor de formare, pregătirea profesională a 
personalului, resursele și modelele de management și modul în care stakeholderii cred că s-ar putea rezolva problemele 
identificate.  
Una dintre metodele alese pentru implementarea cercetării este focus grupul deoarece are un set de puncte forte ce ajută 
la colectarea de informații valoroase de la persoane cheie oferind posibilitatea de feedback și clarificări. 
Prin implementarea focus-grupurilor cu angajații din penitenciare, membrii din comitetele de sănătate și securitate în muncă 
și liderii de sindicat, membrii echipei de proiect își doresc explorarea, discutarea și problematizarea temelor principale și a 
obiectivelor proiectului:  să evaluaeze sănătatea și securitatea în muncă în contextul activității angajaților din penitenciare 
din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).  
Obiectivele principale ale focus grupurilor sunt: 

• Să se ajungă la o înțelegere profundă și actualizată a felului în care funcționează lucrurile pe teren  
• Să se identifice barierele în implementarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, propuneri și soluții practice 

Până acum, părerile participanților la focus grup converg spre următoarele subiecte: rolul comitetelor de sănătate și 
securitate în muncă, importanța pe care conducătorul unității o oferă acestor comitete, rata de execuție a propunerilor de 
îmbunătățire din timpul întâlnirilor comitetelor, timpul de îndeplinire a funcției asociate activităților de sănătate și securitate 
în muncă, îmbunătățirea facilităților în toate spațiile de lucru.  
Agenda tuturor focus grupurilor regionale organizate in luna iulie 2020, a prevazut: prezentarea proiectului Plus Dialog, 
prezentarea obiectivelor si asteptarilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si a Sindicatului National al 
Politistilor de Penitenciare in cadrul proiectului, aspecte privind comitetele de Sanatate si Securitate in Munca din cadrul 
politiei penitenciare din Romania (constrangeri si prioritati de actiune, situatie curenta versus situatie ideala, mod de 
functionare al comitetelor), aspecte privind conditiile de munca (conditii de lucru si satisfactia muncii, cadrul legal si 
activitatile de zi cu zi, mediul de lucru, investiile – corespondenta intre nevoi si posibilitati), precum si aspecte privind 
programul de instruiri, subiect abordat in cadrul unor grupuri de lucru impartite in randul participantilor (model actual de 
instruire si model potrivit de instruire, limitele actuale ale programului de instruire, activitati viitoare – propuneri de 
dezvoltare).  
Inainte de inceperea fiecarui focus grup, participantii au fost rugati sa noteze de la 1 la 10 importanta a unor scurte afirmatii 
generale, neinfluentate de analizele realizate in cadrul proiectului, neinfluentate de alte discutii sau dezbateri, neinfluentate 
de alte cunostinte accumulate in cadrul evenimentului. Parte din afirmatii au fost: relevanta comitetelor (cat de mult conteaza 
pe linia sanatatii/securitatii – imbunatatirii conditiilor de munca), finalitatea dezbaterilor (punerea in aplicare a masurilor 
propuse), cunostintele cunoscute de catre salariati, transparenta dezbaterilor/masurilor, cat de bine este cunoscuta 
legislatia specifica de catre membrii comitetelor (inclusive atributiile sau limitele puterii pe care o au), importanta atribuita 
instruirii membrilor din perspectiva scopului si relevantei comitetelor, imbunatatirile care pot fi aduse de comitete in materia 
muncii suplimentare, capacitatea comitetelor de a impinge la eliminarea problemelor privind cumulul de functii sau atributii 
sau a nerespectarii “disciplinei de stat”, puterea membrilor comitetelor de a schimba in bine lucrurile etc.. Analiza rezultatelor 
in curand. 
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Conferinta de deschidere = conferinta 
intermediara 
 
Avand in vedere contextul actual privind COVID-19, alaturi de recomandarile OMS, 
directivele Europene, decretele nationale, ordonantele si alte legi specifice privind 
instaurarea starii de urgenta respectiv a starii de alerta, precum si multe alte limitari, 
echipa de management a proiectului Plus Dialog alaturi de partenerii YS si EASI, au decis 
modificarea conferintei de deschidere in conferinta intermediara. In functie de evolutia din 
perioada urmatoare, precum si ridicarea sau nu a restrictiilor care privesc organizarea de 

evenimente, conferinta intermediara se va desfasura fie in format online, fie in format 
offline, fiind adaptata obiectivelor propuse. 

 
In cadrul conferintei intermediare vor fi prezentati partenerii, se vor prezenta de asemenea activitatile derulate pana la 
momentul actual, planurile si obiectivele urmatoare, incercand implicarea participantilor in discutii care sa contribuie la 
corecta desfasurare a activitatilor ulterioare. 
 
 
 

 
Stresul in penitenciare 
 
Relatiile dintre conditiile de munca 
ale personalului din penitenciare si 
efectele acestora asupra sanatatii, 
nu au fost pe deplin studiate si 
cercetate in criminologie, nefiind 
investigata cuprinzator nici de 
stiintele sociale din Europa. 
Numeroase studii din tarile anglo-
saxone sau scandinave se 
concentreaza pe aspecte unice ale 
stresului, cum ar fi sindromul 
Burnout (cunoscut si ca sindromul 
epuizarii profesionale, reprezentand o stare de epuizare, atat fizica cat si psihica, aparand in special la persoanele a caror 
profesie implica o responsabilitate deosebita si interactiuni frecvente cu oamenii).  
Stresul si starea de sanatate a personalului din penitenciare, inclusiv comportamentul si relatiile, nu au fost niciodata 
analizate suficient. Cercetarile neglijate privind sanatatea angajatilor din penitenciarele din Europa, au provocat ignorarea 
problemelor, cu efecte negative asupra sistemului penitenciar. Ca si exemplificare, sunt studii care demonstreaza urmatorul 
paradox: nemultumirea ridicata a personalului nu este cauzata in principal de stresul din cauza interactiunii cu persoanele 
private de libertate, ci mai degraba din cauza conditiilor de organizare si a relatiilor dintre autoritati si personal.  
Stresul in cadrul activitatii din penitenciare, nu trebuie perceput ca o singura problema izolata a unui angajat, ci ca rezultat 
al interactiunii dintre diferiti factori de stres care caracterizeaza un astfel de loc de munca. Din punct de vedere sociologic, 
angajatii lucreaza intr-un sistem „inchis”, cu un grad ridicat de reflectie asupra lor insisi, adica un inalt grad de introspectie.  
Rutina de zi cu zi a vietii persoanelor private de libertate conduc la munca zilnica a angajatilor, acest aspect fiind caracterizat 
prin ierarhii clare, relatii depersonalizate intre personal si grad ridicat de birocratie.De asemenea, vechile structuri de 
management provoaca stres suplimentar, multe locuri avand o lipsa mare de comunicare, spre exemplu intre autoritati si 
angajatii din penitenciare, aflandu-se extrem de departe de metodele moderne de management. De asemenea, ei 
experimenteaza un fenomen ciudat si anume, un rol activ in procesul de reabilitare al detinutilor, fata in fata cu realitatea 
din penitenciare, care restrictioneaza rolul personalului de a furniza servicii si indatoriri de paza. Lipsa respectului public si 
a stimei sociale contribuie in continuare la aceasta identitate profesionala negativa. 
Comparativ cu alte activitati sociale, angajatii din penitenciare sunt de mult mai multe ori criticati despre profesia lor. Mai 
departe, exista numerosi factori negativi, ca influenta scazuta, lipsa de participare in luarea deciziilor, salariul inadecvat sau 
chiar sentimentele de a nu fi provocat la locul de munca. Insa, stresul cauzat de deficitele institutionale, este mai puternic 
fata de stresul cauzat de interactiunea cu detinutii. 

 
(www.researchgate.net) 
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Masuri in politia penitenciara din Romania 
 
Determinati fiind de contextul epidemiologic actual, in sensul ca 
numarul de cazuri de infectie cu SARS CoV-2 a crescut exponential 
atat la nivel national cat si la nivelul politiei penitenciare in randul 
personalului angajat (inclusiv in randul personalului medical), 
directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a emis 
numeroase decizii interne, actualizand periodic planul de masuri 
pentru sistemul penitenciar, dupa incetarea starii de urgenta. Printre 
ultimele masuri incluse, mentionam:  

• Obligativitatea personalului medical de a purta echipamentul 
individual de protectie si in cazul activitatii/contactului cu detinutii 
care nu se incadreaza ca fiind suspecti/confirmati COVID-19, in 
acest sens fiind obligatorie purtarea echipamentului individual de 
protectie, constand in: masca chirurgicala/FFP2, viziera, manusi si 
halat de unica folosinta, pe intreaga durata a desfasurarii activitatilor 
specifice privind acordarea asistentei medicale persoanelor private 
de libertate 

• Dezinfectia aerului si a suprafetelor, realizata prin nebulizare, se 
utilizeaza in general, solutii pe baza de peroxid de hidrogen in concentratie de maximum 4,4% si acid peracetic 0,5%. In acest 
sens, se vor respecta toate indicatiile producatorului privind modalitatea de utilizare 

 

 

 

 
Sanatatea mentala in serviciile corectionale din Norvegia  
Q&A 
YS – the Confederation of Vocational Unions 
Q: Ofiterii de penitenciare din Norvegia parcurg o educatie de doi 
ani la Academia Krus, fiind invatati diverse discipline preucm 
psihologia, criminologia, dreptul, drepturile omului si etica. Exista 
vreun timp special alocat pentru invatarea lor de cum sa isi 
mentina sanatatea mentala si rezistenta mai departe? Este un 
subiect care conteaza sau este tratat la fel ca o problema de fond? 
De asemenea, COVID-19 este doar o „problema temporara” sau 
va fi considerat un „nou stil de viata”, cu noi reglementari si 
totodata, un nou topic de sanatate la locul de munca, fiind o 
amenintare atat de invizibila? Daca nu, cum credeti ca ar trebui 
abordat acest subiect? 

A: „Subiectul „mentinerea sanatatii mintale si a rezistentei” nu este 
un subiect formal pentru studenti pe parcursul celo doi ani de educatie la Academia KRUS – serviciile corectionale norvegiene. 
Subiectele predate acolo sunt orientate catre relatia de ofiter/detinut si procesul de reabilitare. Insa in acelasi timp, este putin 
probabil ca aceste teme sa nu iasa la suprafata in cursul anului in care studentii se afla in practica sub supravegherea unui ofiter 
experimentat la unul dintre „centrele de educare/penitenciare”. In ceea ce priveste COVID-19, nu sunt atat de sigur ca aceasta 
pandemie va provoca o schimbare semnificativa in modul de abordare in ceea ce priveste sanatatea si siguranta. Serviciile 
corectionale din Norvegia (si presupun ca si in alte tari), sunt cumva obisnuite cu bolile contagioase (HIV, hepatita, tuberculoza 
etc.), functionand bine cu acestea ca fiind o „amenintare interna”. De aceasta data insa, provocarea este ca aceasta pandemie 
este o „amenintare externa”, iar sistemul penitenciar trebuie sa se pregateasca pentru asta. In acelasi timp, nu este o situatie 
noua, la fel fiind si cu gripa porcina sau gripa aviara. Acestea nu erau o amenintare la aceeasi scara ca aceasta pandemia, insa 
au dat sistemului penitenciar un start, urmand astfel un set de reguli si rutine pentru situatii de acest gen.” 

Tore Leirfall – Consilier specializat in cadrul YS 
 
 

 

 
 
 

SERVICIILE CORECTIONALE DIN NORVEGIA SUNT CUMVA OBISNUITE CU BOLILE CONTAGIOASE, FUNCTIONAND BINE CU ACESTEA CA FIIND O “AMENINTARE INTERNA” 

PLANUL DE MASURI PENTRU POLITIA PENITENCIARA, DUPA INCETAREA STARII DE URGENTA, ACTUALIZAT PERIODIC 



 
In spatele gratiilor: personal si detinuti - perspectiva EASI 
Q&A 

 

Cand ne gandim la serviciile corectionale, trebuie sa ne gandim la toti cei din spatele 
peretelui: detinuti, de asemenea personal. Cum poate o persoana sa fie doua persoane atat 
de diferite in fiecare zi: un angajat in sistemul penitenciar, dar si un cetatean? Cum poti sa 
ramai sanatos zi de zi cand treci de perete? Exista abordari inovatoare de mentinere a 
sanatatii mentale echilibrate a personalului din penitenciare in Portugalia? Mai ales cu un 
anumit accent pe situatia actuala COVID-19? Exista programe de, sa spunem „wellness for 
officers ”? Mai ales in perioada actuala, cand se considera ca vor exista multe efecte 
secundare psihologice in randul oamenilor obisnuiti, insa cu atat mai mult in randul 
persoanelor din prima linie, precum personalul care lucreaza in penitenciare? Daca nu, ce 

considerati ca ar trebui facut in aceasta chestiune? 

„In ceea ce priveste tema sanatații mentale a angajaților din penitenciare, in special in contextul pandemiei Covid-19, EaSI a facut 
o scurta cercetare pentru a identifica modul in care sunt afectați angajații din penitenciare si ceea ce ar trebui facut in legatura cu 
aceasta problema. 

Chiar daca exista percepția potrivit careia deținuții si personalul angajat in penitenciare duc vieți separate, in realitate personalul 
si deținuții isi defasoara activitatea in cadrul aceluiasi spațiu, impart acelasi aer respirabil, aceeasi apa de baut si de folosit pentru 
igiena; de asemenea se confrunta cu aceleasi pericole fizice din mediul penitenciar (Kothari, R., Forrester, A., Greenberg, N., Sarkissian, N., 
& Tracy, D. K. (2020). COVID-19 and prisons: Providing mental health care for people in prison, minimising moral injury and psychological distress in 
mental health staff. Medicine, Science and the Law, 60(3), 165–168. https://doi.org/10.1177/0025802420929799 staff). S-au facut multe studii cu 
privire la riscurile de boli mentale la care deținuții sunt supusi in sistemul penitenciar, dar un aspect care nu trebuie uitat este faptul 
ca personalul din penitenciare impartaseste, timp de multe ore, acelasi mediu precum deținuții, fiind expusi astfel unui mediu cu 
risc ridicat.  

„Leziune morala” este termenul folosit pentru a descrie suferințele psihologice complexe pe care le simt indivizii atunci când sunt 
expusi la situații pe care le simt ca le depasesc abilitațile, pregatirea si experiența lor. Disponibilitatea PPE s-a dovedit 
necorespunzatoare, iar distanțarea sociala in penitenciare este dificila, ceea ce duce la anxietate in rândul personalului, care 
concureaza cu necesitatea de a oferi sprijin celor care necesita sprijin imediat pentru sanatate mentala (Mental Health Promotion in 
Prison, Report on a WHO Meeting).  

Asistam la o schimbare intre rolurile personalului care ar fi necesar sa fie revizuite, funcțiile comune fiind indeplinite de profesionisti 
din medii diferite care necesita sprijin suplimentar, instruire si supraveghere. Evaluarile ar putea avea nevoie de redefinire, atât in 
funcție de criterii explicite, cât si de asteptarile legate de cum si de unde pot aparea. Acestea ar putea include prioritizarea 
identificarii si ingrijirii deținuților cu boli mentale severe si durabile si a celor cu risc ridicat de a dauna lor sau a altora. Pentru o 
tranziție eficienta la noi metode de lucru, va fi necesara clarificarea personalului si a deținuților, iar revizuirea si reamenajarea 
constanta a acestor noi practici vor fi vitale (Mental Health Promotion in Prison, Report on a WHO Meeting).  

Chiar si Organizația Mondiala a Sanatații recomanda o ingrijire speciala pentru personalul din penitenciare aflat sub presiune; ar 
trebui sa fie apreciați si, in plus, daca satisfacția lor la locul de munca va creste, vor promova in acelasi timp sanatatea mentala a 
deținuților. Pericolele pentru bunastarea mentala sunt exacerbate atunci când condițiile de munca sau comunicarea cu 
managementul sunt slabe sau când managementul nu ofera suport. Angajații trebuie sa simta ca munca si valoarea lor individuala 
sunt apreciate, iar in cazul in care se afla sub presiune trebuie sa simta ca exista ajutor disponibil (Hewson T, Shepherd A, Hard J, Shaw 
J. Effects of the COVID-19 pandemic on the mental health of prisoners. Lancet Psychiatry). 

Pentru a menține argumentul referitor la necesitatea unei noi abordari in timpul pandemiei, penitenciarele si furnizorii de sanatate 
din comunitate ar trebui sa colaboreze indeaproape pentru a asigura comunicarea/raportarea riscurilor pentru sanatate si a 
planurilor de urmarire adecvate, inclusiv luând in considerare, dupa caz, programarile online de sanatate (tele-sanatate, sau 
consultații medicale virtuale). Efectele pandemiei sunt considerabile, dar creeaza, de asemenea, oportunitați pentru noi metode 
inovatoare de susținere a deținuților si pentru intarirea legaturilor dintre asistența medicala, justiție si agențiile guvernamentale, cu 
potențiale beneficii de lunga durata1.  

Gestionarea generala a pandemiei, nu numai in serviciile penitenciare, a fost caracterizata de lipsuri, nu in special din cauza unui 
deceniu de austeritate in toate serviciile publice. Lipsa resurselor, a echipamentului de protecție si a testarii in penitenciare a 
determinat multe, daca nu majoritatea guvernelor, sa interzica sau sa limiteze vizitele familiei, prietenilor sau avocaților, activitați 
sociale, munca sau instruirea. Acest lucru face ca mediul penitenciar sa fie extrem de tensionat, cu consecințe directe asupra 
sanatații fizice si mentale a deținuților, precum si pentru lucratorii din inchisori si familiile acestora (Fighting covid19 in prisons and 
detention centres in Europe: Protected prison workers – protected inmates – www.epsu.org). 

Pe baza contribuțiilor din rețeaua de servicii penitenciare EPSU si a recomandarilor de la OMS, Consiliul Europei si alte organizații, 
cinci prioritați imediate pentru autoritațile publice ies in evidența pentru a reduce frica si riscul de contagiune si pentru a proteja 
lucratorii din penitenciare si cei care se afla sub ingrijirea lor: 

• Distribuția echipamentului de protecție pentru personal (adica masti, manusi, ochelari de protecție, sapun) 
• Respectarea timpului de lucru si drepturile sindicale 
• Reducerea incarcerarii pentru infractorii non-violenți si cei mai vulnerabili deținuți 

 
 



• buna comunicare din partea conducerii catre lucratori si sindicatele acestora 
• Coordonarea si colaborarea dintre ministerele sanatații, justiției si muncii 
• Prin implementarea acestor masuri, riscurile de infecție scad, nivelul de stres va scadea, efectele psihologice se vor 

reduce 

Mai mult decât atât… 

Am identificat o buna practica in SUA din cadrul proiectului Marshall care a urmarit infecțiile si cauzalitațile COVID 19 in mediul 
penitenciar din SUA si este un instrument actualizat cu cifrele care arata in timp real numarul infecțiilor. In prezent, exista 86.639 
de cazuri de infecții raportate in rândul deținuților cu 58.513 recuperați si 805 de decese. Când vorbim despre personalul angajat 
in penitenciare exista 19.162 de infecții si 62 de decese. Aceasta statistica este utila si reprezinta un instrument excelent pentru a 
monitoriza ce se intâmpla in fiecare stat american cât si in Europa. Transparența si datele in timp real cu privire la infecțiile cu 
COVID in ceea ce priveste personalul penitenciar ne pot ajuta sa urmarim infecțiile, sa solicitam mai multe testari si sa facem in 
mod eficient ceva concret stiind ca personalul angajat in penitenciar este expus unui un risc ridicat mai ales in contectul in care 
angajații revin in comunitate dupa munca. 

In concluzie, pandemia este o provocare cu care se confrunta intreaga lume si aduce, de asemenea, o mulțime de schimbari in 
mediul penitenciar, in viața profesionala si personala a personalului angajat in sistemul penitenciar, care ar trebui sa fie susținute 
si apreciate mai mult de catre conducere. Trebuie sa lucram impreuna pentru a asigura sanatatea mintala a deținuților, precum si 
a personalului anagajat in sistemul penitenciar care lucreaza sub presiune si are mai multe responsabilitați decât inainte.” 

 
Echipa EASI - Asociatia Europeana pentru Inovatie Sociala 

 
 

 
 
Provocari ale sanatatii si securitatii in politia penitenciara in Romania 
Q&A 

 
ANP – Administratia Nationala a Penitenciarelor 
Q: Care sunt cele mai mari provocari cu care va confruntati, lucrand in cadrul sanatatii 
si securitatii in politia penitenciara din Romania? Stim despre deficientele materiale, 
de aceea as prefera un raspuns mai degraba pe baza mentala, ca responsabilitati, 
obligatii, riscuri, presupuneri sau asteptari (de asemenea ale tale, dar si ale 
superiorilor tai). 
 
A: „La fel ca in conditiile normale de munca, identificarea si evaluarea riscurilor atat 
in mediile de lucru fizice, cat si in cele psihosociale este punctul de plecare pentru 
gestionarea securitatii si sanatatii in munca (SSM) in cadrul masurilor COVID-19. 
Dupa actualizarea evaluarii riscurilor, urmatorul pas este realizarea unui plan de actiune (planul de prevenire si protectie) cu masuri 
adecvate. La nivelul fiecarei unitati penitenciare exista un plan de prevenire si protectie, care, odata cu pandemia a fost revizuit, si, care 
cuprinde masuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare si de alta natura, menite sa previna accidentarea si imbolnavirea salariatilor. 
Problemele cu care se confrunta salariatii din sistemul administratiei penitenciare sunt multiple si variate intr-o perioada normala de lucru, 
cu atat mai mult, in aceasta perioada, cand boala Coronavirus (COVID-19) are un impact profund, cu implicatii de anvergura asupra 
modului in care oamenii traiesc si lucreaza in intreaga Europa si pe glob. 
Promovarea securitatii si sanatatii la locul de munca reprezinta efortul comun al angajatorilor, angajatilor si sindicatelor de a imbunatati 
sanatatea si confortul oamenilor la locul de munca. Acesta se obtine prin imbunatatirea organizarii muncii si a mediului de lucru, 
participarea lucratorilor la intregul proces de promovare a sanatatii la locul de munca, posibilitatea de a face alegeri sanatoase si 
incurajarea dezvoltarii personale. 
Pentru implementarea eficienta a masurilor pentru prevenirea infectarii cu SARS CoV-2, consideram ca trebuie accentuate urmatoarele 
activitati: 
- comunicare si colaborare interna permanenta si cat mai eficienta intre factorii decidenti, intre toate departamentele institutiei, intre 
conducatorul institutie si salarati,  astfel incat activitatile in domeniul securitatii si sanatatii in munca sa poate oferi un sprijin complet. In 
caz contrar, rezultatele actiunilor in aceasta perioada la nivelul unitatilor vor fi generale sau formale, cu utilitate limitata si efect 
descurajator asupra initiativele; 
- informarea cat mai exacta si in timp util a tuturor salariatilor cu privire la informatiile de interes privind modul de infectare, de transmitere 
si de prevenire a coronavirului SARS CoV-2;   
- respectarea bine-cunoscutelor masuri de protectie (respectarea cu sfintenie a igienei mainilor, evitarea aglomeratiei, purtarea obligatorie 
a mastii si respectarea distantei sociale) si grija fata de cei vulnerabili sau defavorizati, in masura in care putem; 
- constientizarea lucratorilor privind anuntarea oricaror deficiente constatate asupra conditiilor de munca, responsabilizarea fiecarui 
angajat asupra mediului de munca in care isi desfasoara activitatea. Astfel se creeaza o abordare proactiva privind eliminarea sau 
diminuarea riscurilor existente/aparute; 
- implicarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca in luarea tuturor decizilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, implicit 
a celor de prevenire si combatere a infectiei cu SARS CoV-2; 
- descurajarea si atentionarea verbala a persoanelor care incearca stigmatizarea salariatilor care au fost confirmati pozitiv cu SARS CoV-
2;” 

Cornelia Plesa – ofiter sanatate si securitate in munca si protectia mediului, Administratia Nationala a Penitenciarelor 
 

 

 
 
 

PROVOCARILE SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA IN POLITIA PENITENCIARA DIN ROMANIA 

PROVOCAREA DE A FI DOUA PERSOANE ATAT DE DIFERITE IN FIECARE ZI: ANGAJAT IN SISTEMUL PENITENCIAR SI CETATEAN  



WHAT’S NEXT 
www.epsu.org 

 
 
„Pandemia COVID-19 este o criză de sănătate. Cu toate acestea, măsurile dificile, 
dar necesare pentru a combate virusul, au dus la o criză economică și fără măsurile 
adecvate riscăm să agravăm criza socială emergentă. Municipalitățile și regiunile se 
află în fruntea acestei crize, fie în aplicarea blocajelor, continuând să furnizeze 
servicii publice esențiale - mai presus de orice asistență medicală și sprijin pentru cei 
mai vulnerabili - fie în gestionarea relaxării treptate a măsurilor de izolare. În același 
timp, multe dintre sursele lor de venituri scad din cauza închiderii facilităților publice 
și a încetinirii economice generale. În timpul pandemiei COVID-19, importanța 
serviciilor publice care funcționează bine a fost din nou foarte clară. Municipalitățile și regiunile sunt centrul răspunsului la criză și multe 
dintre serviciile esențiale sunt furnizate de municipalități și regiuni. De mai mulți ani, guvernul local și regional din Europa funcționează 
într-un context economic și financiar foarte dificil. Reformele structurale și politicile de austeritate realizate în anii de după criza financiară 
au avut un impact negativ asupra calității serviciilor publice. În unele țări, administrația locală și regională a fost mult mai afectată de 
reduceri decât sectorul public în ansamblu, iar măsurile de austeritate au avut un impact deosebit de negativ asupra femeilor. Toate 
măsurile luate în pandemia post-COVID-19 ar trebui să aibă o abordare sensibilă la gen și să promoveze egalitatea de gen și eradicarea 
decalajului de remunerare între femei și bărbați. 

 
Partenerii sociali solicită afiliaților să se angajeze în dialogul social și negocierile colective la nivel național, precum și la nivelul locului de 
muncă pentru a asigura condiții de muncă sigure și pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19 în timpul procesului de redeschidere, 
pentru a explora și a discuta consecințele determinate de pandemia COVID-19, în ceea ce privește organizarea muncii, timpul de lucru, 
telemunca și echilibrul vieții profesionale, considerand impactul acesteia asupra guvernului local și regional și a inițiativelor sectoriale 
potențiale care trebuie luate în cadrul Comitetului de dialog social al UE pentru guvernele regionale si locale.” 

 
 

Articol preluat de pe pagina Federatiei Europene din Serviciile Publice - www.epsu.org 
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COVID-19 ESTE IN ESENTA O CRIZA DE SANATATE, CONDUCAND LA O CRIZA ECONOMICA SI CURAND, O CRIZA SOCIALA 


