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Officers for the 21st Century 

Agenda workshopului național  DACUM  

18.01.2021 – 19.01.2021 

Online Zoom 

Ziua 1: 18.01.2021  

 

9:00 – 09:10 Cuvânt de bun venit 

09:10 – 09:45 Introducere & Evaluare Inițiala 

• Introducere și stabilire rol facilitator; 

• Prezentare agenda și obiectivele activității; 

• Prezentarea participanților; 

• Completarea evaluării inițiale: așteptări 

• Prezentarea așteptărilor 

Prima sesiune 

 

Caracteristicile curente ale funcției de agent de penitenciare 

09:45 – 11:45 DACUM workshop operaționalizare concepte (rolul 

curent al agentului de penitenciare)  

• Organizare in grupuri de 3 persoane și efectuarea exercițiului de 

brainstorming (15’) 

• Pas 1 – Brainstroming colectiv (30’) 

• Pas 2 – Completare propunere profil ocupațional (20’) 

10’ pauză 

• Pas 3 – Editare și secvențializare profil ocupațional (15’) 

• Pas 4 – Clasificare și ordonare atribuții sarcini, cunoștințe și 

competențe (abilități) (20’)  

• Pas 5 – Definirea profilului ocupațional (20’) 

 

11:45 – 12: 00 Concluzii 

 

Întâlnirea va avea loc online, 

folosind platforma ZOOM 

 

Prezentarea participanților și 

completarea formularului de 

evaluare inițială 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea caracteristicilor 

curente ale rolului 

profesional al agentului de 

penitenciare 

 

 

 

 

  



 

x 
 

 

Ziua 2: 19.01.2021  

 

Sesiunea II 

Provocări prezente &viitoare și adaptările necesare  

 

09:00 – 09:15 Introducere și recapitulare 

• Prezentare agenda și obiectivele activității; 

• Prezentarea așteptărilor 

• Recapitulare 

 

09:15 – 11:35 DACUM workshop operaționalizare (provocări 

emergente și rolul viitor al agentului de penitenciar) 

 

• Organizare in grupuri de 3 persoane și efectuarea exercițiului de 

brainstorming (15’) 

• Pas 1 – Brainstorming colectiv (30’) 

• Pas 2 – Completare propunere profil ocupațional (20’) 

10’ pauză 

• Pas 3 – Editare și secvențializare profil ocupațional (15’) 

• Pas 4 – Clasificare și ordonare atribuții sarcini, cunoștințe și 

competențe (abilități) (20’)  

• Pas 5 – Definirea profilului ocupațional (20’) 

 

11:35 – 11:50 Concluzii : Descriere agentul de penitenciar al secolului 

21 (15’) 

 

 

11:50 – 12:00  Feedback, Evaluare finală  

 

 

 

Întâlnirea va avea loc online, 

folosind platforma ZOOM 

 

 

 

Identificarea provocărilor, a 

impactului și nevoia de 

adaptare la condițiile viitoare 

 

 

 

 

 

 

 

Pe baza activității 

desfășurate participanții vor 

concepe profilul profesional 

al agentului de penitenciar  

pentru Secolul 21  

 

 

 

 

Participanții vor oferi 

feedback și vor completa 

formularul de evaluare finală 
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