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STATUS ACTUAL 
ACTIVITATI ANTERIOARE 

 
 
In continuare, contextul actual privind COVID-19, nu a permis 
organizarea activitatilor in format offline, clasic, standard, cu caietele si 
notebookurile pe birouri, cu flipcharturi, burete si marker, cu interactiune 
fizica oarecum necesara si specifica noua, oamenilor. Prin urmare, 
Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare, alaturi de partenerii 
implicati in proiectul Plus Dialog, s-au adaptat conditiilor si restrictiilor 
actuale, pastrand insa neatinse obiectivele prevazute, precum si calitatea 
acestora. Evenimentele planificate initial si-au modificat doar „locul de 
desfasurare”, nu insa si obiectivele sau topicurile stabilite, participantii 
sau materialele prezentate. 
In aceasta perioada au avut loc numeroase intalniri, de management, 
intalniri operationale, focus grupuri si intr-un final, conferinta intermediara 
(inlocuind cu brio conferinta de deschidere). Prezentam mai jos o scurta 
retrospectiva a celor 4 luni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prin aceste focus grupuri, s-a urmarit diseminarea rezultatelor activitatii de cercetare derulata in perioada anterioara, precum 
si dezbaterea cu participantii a principalelor aspecte care trebuie avute in vedere in cadrul activitatii de Sanatate si Securitate 
in Munca. La aceste activitati au participat reprezentanti ai filialelor SNPP (presedinti sau vicepresedinti), precum si 
responsabili cu activitatea de sanitate si securitate in munca din cadrul unitatilor. Focus grupul national, cel care a inchis 
seria celor 7 focus grupuri regionale, a urmarit dezbaterea observatiilor colectate pe parcursul activitatii de cercetare, 
precum si cele de la focus grupurile anterioare. 
 

 

Data Intalnire 
5 august Intalnire de management 
6 august Intalnire operationala 
1 septembrie Intalnire de management 
15 septembrie Focus group nr. 6 
17 septembrie Focus group nr. 7 
24 septembrie Intalnire de management 
16 octombrie Intalnire de management 
30 octombrie Focus group national 
4 noiembrie Intalnire de management 
11 noiembrie Intalnire de management 
26 noiembrie Conferinta Intermediara 
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CONFERINTA INTERMEDIARA (EX. CONFERINTA DE DESCHIDERE) 
 
In vederea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului Plus Dialog, activitatile si rezultatele dobandite trebuie 
disseminate la nivelul factorilor interesati. Un astfel de eveniment ar fi reprezentat de Conferinta de deschidere a proiectului, 
programata initial pentru luna aprilie 2020, insa neputand fi organizata din cauza situatiei generate de pandemia COVID-
19. Astfel, s-a amanat pentru finalul anului, insa sub forma unei conferinte intermediare de prezentare a rezultatelor, in 
speranta ca va putea fi organizata fata in fata, intr-o sala de sedinte, cu microfoane si proiectoare. Situatia insa nu a permis 
acest lucru nici acum, la sfarsitul anului. Prin urmare, astazi a avut loc Conferinta Intermediara in format online, prin 
intermediul platformei Zoom, la care au participat aproape 100 de persoane: reprezentanti ai partenerilor din proiect, 
presedinti ai filialelor SNPP, directori de unitati si reprezentanti ai SSM de la nivel local. In cadrul intalnirii a fost prezentat 
proiectul si rezultatele dobandite pana in prezent, au fost dezbatute aspecte privind abordarile la nivelul Uniunii Europene / 
context penitenciar si bineinteles au fost prezentate aspecte privind sanatatea si securitatea in munca in sistemul penitenciar 
norvegian, dar si in politia penitenciara din Romania. Indraznim sa spunem ca a fost un eveniment reusit, ridicat la nivelul 
asteptarilor, un rol foarte important avandu-l cu siguranta participantii, carora le multumim si pe aceasta cale pentru faptul 
ca au onorat invitatia la aceasta conferinta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
RISCURILE DIN SISTEMUL PENITENCIAR DIN NORVEGIA 
“CARE ESTE CEL MAI INTALNIT RISC PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA IN SISTEMUL 
PENITENCIAR DIN NORVEGIA?” 

Cel mai frecvent risc privind sanatatea si siguranta in sistemul 
penitenciar norvegian este numarul crescut de amenintari si violente 
din partea detinutilor fata de angajati. Cei care lucreaza in „prima linie”, 
de exemplu ofiteri de penitenciare, ofiteri care lucreaza in atelierele de 
lucru cu detinutii si alte astfel de categorii de angajati, au cunoscut o 
crestere a acestor incidente in ultimii ani. Cu siguranta este dificil de 
identificat un singur motiv, insa un motiv semnificativ pentru acest lucru 
este reducerea finantarii pentru serviciul din cadrul penitenciarelor. 
 
Din cauza scaderii finantarii personalului raportat la numarul de 
detinuti, exista mai putini ofiteri / angajati care lucreaza cu mai multi 

detinuti, cel mai probabil cu o pedeapsa mai lunga de inchisoare din 
cauza infractiunilor mai grele. Acest lucru inseamna, de asemenea, ca ofiterii au mai putin timp pentru a lucra cu o securitate 
dinamica si, chiar daca acesta a fost un subiect pentru serviciul de corectie si pentru sindicate, faptele ”reci” ne spun ca 
bugetele sunt mai mici decat erau in trecut...si decat ar fi trebuit sa fie. 
 
Serviciul corectional din Norvegia a inchis cinci unitati si aceasta este, deocamdata, una dintre cele mai mari provocari cu 
privire la vulnerabilitatea psihosociala a sanatatii mintale pentru persoanele care lucreaza pentru serviciul corectional. Acest 
lucru, impreuna cu un numar nesfarsit de reorganizari (in cadrul unitatilor, regiunilor si serviciului), precum si cresterea 
amenintarilor si violentelor au determinat ca cei care lucreaza cu detinuti violenti sa fie ingrijorati cu privire la disparitia 
locului de munca. 
 
(explicatie: Norvegia este o tara cu nu atat de multi rezidenti si cu distante geografice mari. Asta inseamna ca daca 
penitenciarul tau, adica locul tau de munca, se inchide, poti obtine (sau primi) un nou loc de munca la un alt penitenciar, 
dar asta (in cel mai rau caz) poate fi la aproape 800 km! Va trebui sa va luati familia de unde locuiti si sa va mutati - si acest 
lucru poate fi foarte stresant. 800 km in cel mai rau caz, dar 150 km este un caz des intalnit.) 
 

Tore Leirfall – Consilier specializat in cadrul YS 

 
 
…UNIUNEA EUROPEANA A SANATATII? 
www.epsu.org / www.ec.europa.eu  

 
Comisia Europeana are in plan crearea unei uniuni Europene a sanatatii, in 
cadrul careia toate tarile membre ale Uniunii Europene sa se poata pregati, 
instrui, astfel incat sa reactioneze impreuna la crize sanitare, sa colaboreze 
pentru a aduce imbunatatiri prevenirii, tratamentelor si monitorizarii unor boli 
precum cancerul si in care sa existe dispozitive medicale inovatoare, la preturi 
accesibile. Prin aceasta uniune se doreste: 
 Protejarea sanatatii cetatenilor intr-un mod cat mai eficient 
 Dotarea statelor membre ale Uniunii Europene cu mijloace care sa le 
permita prevenirea si depasirea mult mai usoara a eventualelor pandemii 

viitoare 
 Imbunatatirea rezilientei sistemelor de sanatate din Europa 

 
Jan Willem Goudriaan, secretar general EPSU, a comentat: „Consideram faptul ca cresterea finantarii este un succes pentru 
lucratorii din domeniul sanatatii care s-au mobilizat in intreaga Europa pentru a cere mai multe investitii in sistemele de 
sanatate, dar nu este suficient. Lucratorii din domeniul sanatatii ofera asistenta medicala necesara pentru a face fata tuturor 
amenintarilor la adresa sanatatii. S-au luat foarte putine masuri pentru asigurarea unui efort coordonat de a reduce  penuria 
de personal, pentru a imbunatati sanatatea si securitatea in munca si a conditiilor de munca ale personalului medical.” 

 
 

 

 

 

http://www.epsu.org/
http://www.ec.europa.eu/


 

SANATATEA SI SECURITATEA PSIHOSOCIALA IN POLITIA PENITENCIARA 
din Romania 
 
Mediul psihosocial include cultura organizationala si atitudinile, valorile, 
credintele si practicile zilnice dintr-o unitate, care afecteaza starea de 
bine, mentala si fizica a angajatilor.  
Riscurile psihosociale sunt generate de conceperea, organizarea si 
gestionarea precara a activitatii, precum si de un context social 
necorespunzator la locul de munca si pot avea efecte negative pe plan 
psihologic, fizic sau social, precum stresul la locul de munca, epuizarea 
sau depresia.  
Printre conditiile de lucru care determina riscuri psihosociale se numara: 

 volumul excesiv de munca; 
 cerintele contradictorii si lipsa de claritate privind rolul pe care il are de indeplinit lucratorul; 
 lipsa de implicare in luarea deciziilor care afecteaza lucratorul si lipsa de influenta asupra modului de desfasurare 

a activitatii; 
 schimbarile organizatorice gestionate necorespunzator; 
 comunicarea ineficienta, lipsa de sprijin din partea conducerii sau a colegilor; 
 hartuirea psihologica si sexuala, violenta din partea tertilor. 

Plecand de la riscurile psihologice, mai sus mentionate, consider ca, factori cei mai intalniti in sistemul administratiei 
penitenciare, care afecteaza sanatatea si securitatea, lucratorilor sunt urmatorii: 

 factori dependenti de sarcina de munca: suprasolicitarea lucratorilor, avand in vedere contextul lipsei de 
personal, si, mai ales in contextul pandemic actual, cand, cat mai multi lucratori sunt infectati cu SARS-CoV-2, iar 
atributiile acestora sunt preluate de alti colegi, care deja sunt epuizati si pot fi cauza unor accidente de munca;  

 factorii de organizare si conducere a activitatilor: slaba consultare si participare la luarea deciziilor legate de 
lucratori; 

 factorii mediului fizic, care prin actiunea directa asupra organismului pot provoca o serie de efecte negative 
asupra corpului in general, atat in plan fizic, cat si in plan psihic: existenta riscului de accidentare si imbolnavire, in 
contextual pandemic, creeaza lucratorului o stare de stres psihic, mai ales pentru personalul operativ, care isi 
desfasoara activitatea cu persoanele private de libertate. 

Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, cateva masuri de imbunatatire a sanatatii si securitatii psihosociale 
la nivelul sistemului administratiei penitenciare sunt urmatoarele: 

 identificarea si evaluarea factorilor de risc psihosociali, impreuna cu toti actorii implicatii in procesul muncii (CSSM, 
psiholog, resurse umane, conducatori loc de munca si lucratori); 

 completarea planului de prevenire si protectie, in cazul in care nu exista, cu masuri preventive si corective pentru 
eliminarea/reducerea factorilor de risc psihosociali; 

Mentionez ca, la nivelul fiecarei unitati penitenciare exista un plan de prevenire si protectie, plan care, inainte de aprobare, 
este supus consultarii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM), astfel este asigurata consutarea si 
participare lucratorilor in luarea deciziilor in ceea ce priveste eliminarea/reducerea factorilor de risc psihosocial. 
 

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

 
 
DECIZII. COVID-19. POLITIA PENITENCIARA. ROMANIA 
 
In data de 3 decembrie, a fost emisa decizia Directorului General al 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor, urmare prevederilor 
legislative actuale, a contextului si a recomandarilor existente, prin 
care a inceput aplicarea Metodologiei de testare rapida a persoanelor 
private de libertate si a personalului angajat, cu mentiunea ca aceasta 
poate fi actualizata in permanenta, functie de modificarile legislative ulterioare, evolutia situatiei operative si a situatiei 
epidemiologice existente. 

 
 

 

 

 



 
FOLLOW-UP - PARERI SI PERSPECTIVE 
Reprezentantii SSM si reprezentantii sindicatelor 

 
In ultimele luni, 84 de angajati ai 
penitenciarelor, ce au o stransa 
legatura cu activitatea 
Comitetelor de Sanatate si 
Securitate, au participat la 8 
focus grupuri (7 la nivel regional 
si 1 la nivel national). Scopul 
acestor intalniri a fost intelegerea 
principalelor provocari si nevoi 
privind sanatatea si securitatea in 
munca in cadrul penitenciarelor. 
 

 
Asociatia Europeana pentru Inovare Sociala - EaSI a explorat subiectul sanatatii si securitatii la locul de munca in mai multe 
sesiuni de discutie in care principalele intrebari s-au referit la activitatea Comitetului pentru Sanatate si Securitate, modul in 
care functioneaza relatia angajat - decident si ce domenii sunt deficitare in functionarea optima a comitetului.  
 
Conditiile de munca nu au fost excluse din subiectele de discutie avand in vedere provocarile sistemului penitenciar la nivel 
global: cladiri deteriorate, supraaglomerare, violenta si absenteism, presiunea cauzata de COVID-19. 
 
In cadrul acestor sesiuni a fost abordat si subiectul serviciilor medicale si psihologice si modul in care aceste servicii interne 
pot optimiza bunastarea personalului penitenciarelor si satisfactia la locul de munca.  
 
Discutia s-a axat pe aspectul progresului profesional si a evidentiat punctele slabe ale programelor de formare anuale 
existente, a instructiunilor legate de Sanatate si Securitate si a instruirii anuale privind Sanatatea si Securitatea in Munca, 
disponibila pentru liderii sindicali. 
 
Echipa de cercetare admite ca acest studiu nu este exhaustiv, dar poate redirectiona atentia asupra unor subiecte unde 
participantii nu au fost de acord, iar opiniile lor au fost divergente. De exemplu, opiniile privind independenta Inspectiei 
Muncii fata de ANP au evidentiat diferite abordari: unele dintre ele considera relevanta dependenta fata de sistemul 
penitenciar (ANP) sau supravegherea acesteia de catre departamentul pentru Sanatate si Securitate in Munca; alti 
participanti au mentionat ca o independenta totala cu o functie coercitiva a acestui organism de control ar rezolva problemele 
care apar in unitati. 
 
Pe de alta parte, unele subiecte au aratat o convergenta mai puternica intre participanti, de exemplu, tema referitoare la 
consilierea psihologica. Multe studii si marturii fac referire la presiunea psihologica asupra personalului penitenciarului, care 
solicita mai multa atentie in abordarea subiectului, dar acesta este inca un aspect sensibil, avand in vedere faptul ca cererea 
de sprijin psihologic este vazuta in sistemul penitenciar ca o vulnerabilitate si o modalitate de a admite ca cineva are o 
problema. 
 
O scurta trecere in revista a discutiilor din focus grupuri arata ca ar fi util sa existe un psiholog in fiecare unitate, deoarece 
confidentialitatea nu ar putea fi asigurata de catre un psiholog al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, din cauza riscului 
ca persoana respectiva sa fie expusa, iar problemele acesteia sa fie cunoscute de catre director sau colegi. Aceasta teama 
evidentiaza necesitatea serviciilor de consiliere stabilite in afara sistemului, dar chiar si in aceasta situatie este recunoscuta 
nevoia de a avea un psiholog in unitati. Acest subiect i-a adus impreuna pe reprezentantii pentru Sanatate si Securitate si 
pe liderii sindicali, iar opiniile lor converg catre aceleasi concluzii: sunt necesare mai multe investitii si o constientizare a 
importantei consilierii psihologice in sistemul penitenciar. 
 
Organizarea acestor evenimente a fost un privilegiu deoarece atat conducerea, cat si membrii sindicatului, au discutat 
deschis despre provocarile si stabilirea ritmului si directiei etapelor ulterioare pentru imbunatatirea continua a sanatatii si 
securitatii in munca in cadrul serviciilor penitenciare din Romania. 

Echipa EASI - Asociatia Europeana pentru Inovatie Sociala 
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