
A quarterly newsletter issued by the National Trade Union of Prisons Policemen SNPP within the Plus Dialog project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitati pe modul ON 
 
Chiar daca am prefera cu siguranta intalnirile si activitatile fizice, 
am reusit totusi sa ne organizam si sa respectam programul, 
obiectivele si sarcinile. In perioada decembrie 2020 - martie 
2021, am avut o multime de intalniri: cum ar fi intalniri de 
management, intalniri operationale si workshopuri. Suntem 
bucurosi sa impartasim o scurta retrospectiva a ultimelor 4 luni: 

 
 
 
 
 
 

Și acum doar câteva cuvinte despre activități: Cursul de 
formare SSM a fost organizat pe platforma electronică 
dezvoltată în cadrul proiectului Plus Dialog, adresându-se 
tuturor membrilor comisiilor SSM și finalizându-se cu un 
certificat de participare, acordând de asemenea credite 
profesionale, în conformitate cu metodologia de organizare și 
desfășurare a pregătirii profesionale a polițiștilor din 

penitenciare. Pentru a pregăti accesul pe această platformă, alaturi de furnizarea informatiilor necesare cu privire la cursul 
propriu-zis, au fost prevăzute aceste trei sesiuni online, organizate in datele de: 23.02.2021, 09.03.2021 și 12.04.2021. 
 
Fiecare curs de formare SSM, organizat în format online, a avut aproximativ 100 de participanți. După aceste sesiuni, 
participanții au fost împărțiți în grupuri mai mici, organizate în activități specifice, în workshopuri. Atelierele, prevazute de 
pachetul de lucru 3 - Dezvoltare instituțională, au avut ca scop îmbunătățirea funcționării comitetelor de securitate și 
sănătate în muncă ale poliției penitenciare. Președinții filialelor Sindicatului Național al Polițiștilor Penitenciari și angajatii 
responsabili cu activitatea de Securitate si Sanatate in Muncă, distribuiti pe unitati penitenciare, au fost invitați să participe 
la aceste activități. Subiectele dezvoltate au atras atenția participanților, fiind implicați în activități pe echipe de lucru 
coordonate de colegii de la EaSI și NAP, vizând identificarea problemelor specifice OSHC, metodelor de rezolvare (soluții 
sau măsuri propuse), persoanelor responsabile de rezolvarea problemelor, necesare termenele limită și menționarea altor 
observații (respectiv modul de raportare). Ideile generate de astfel de activități contribuie cu succes la realizarea obiectivelor 
reale și concrete, nu doar teoretice și imaginate. De atâtea ori, grupurile au fost foarte active, cu dezbateri, preocupări și 
întrebări. Le considerăm activități de un real succes. De asemenea, nu putem sa nu scoatem in evidenta si interventiile 
partenerilor straini, care au adus un aer proaspat, cu alte perspective si viziuni, starnind reale curiozitati din partea 
participantilor. 

Data Activitate 
02.12.2020 Intalnire management 
22.01.2021 Intalnire management 
15.02.2021 Intalnire management 
03.03.2021 Workshop nr. 1 
23.02.2021 Curs de instruire SSM 
09.03.2021 Curs de instruire SSM 
11.03.2021 Workshop nr. 2 
15.04.2021 Intalnire management 
18.03.2021 Workshop nr. 3 
24.03.2021 Workshop nr. 4 
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SCURTA INFORMARE 
Cursul de formare SSM – Plus Dialog 

 
Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), există aproximativ 374 de milioane de accidente non-fatale legate de 
muncă în fiecare an, rezultând în mai mult de 4 zile de absențe/angajat de la locul de muncă. În plus, rapoartele anuale 
și mondiale indică 2,78 milioane de decese pe an ca urmare a accidentelor profesionale sau a bolilor profesionale. În 
Europa, din fericire, aceste cifre par a fi mult mai mici, datorită investițiilor ce vizează 3 arii: cadrul legislativ, condițiile de 
muncă și protecția investițiilor și pregătirea și formarea angajaților. 
Consorțiul Plus Dialog se alinează obiectivului de a crea conștientizare cu privire la dimensiunile și consecințele 
accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, și de a plasa securitatea și sănătatea tuturor polițiștilor de penitenciare pe 
lista de priorități a sistemului. 
Mai mult decât atât, proiectul Plus Dialog își propune să consolideze capacitatea Poliției Penitenciare din România 
de a oferi condiții de muncă corecte și decente prin conștientizarea și îmbunătățirea activității comitetelor de 
securitate și sănătate în muncă.  
Fiecare unitate are un comitet împuternicit să organizeze ședințe, cel puțin trimestrial, pentru a analiza și a soluționa 
problemele de securitate și sănătate în muncă.  În majoritatea cazurilor, cu excepția persoanei responsabile de securitate 
și sănătate, ceilalți membrii nu au pregătirea sau formarea necesară pentru a-și îndeplini rolul în acest comitet. În ciuda 
lipsei de pregătire, se așteaptă ca aceștia să elaboreze propuneri eficiente și durabile, să le prezinte și să le susțină 
„comunității penitenciare” rămase - colegilor, deținuților și altor părți interesate. 
Prin urmare, în cadrul proiectului Plus Dialog a fost conceput un Program de învățare, care să ofere noi metode de 
învățare și predare (un nou curriculum multidisciplinar, bazat pe predarea centrată pe cursant și pe rezolvarea de 
probleme) și furnizarea de informații actualizate care pot ajunge la mai mulți profesioniști din sistemul poliției penitenciare. 
Programul final va reflecta o abordare de dezvoltare comună (la nivel de parteneriat transnațional) și va respecta toate 
cerințele legale. 
Acest program de învățare își propune să ofere cunoștințe esențiale despre securitatea și sănătatea de la locul de muncă 
în sistemul penitenciar și se adresează în special membrilor comitetelor de securitate și sănătate în muncă, dar și 
personalului interesat de subiect. Programul are 7 module de învățare care acoperă 50 de ore de curs – 44 de ore pe 
platforma de e-learning și studiu individual și 6 ore dedicate sesiunilor de monitorizare. 
 
Module de învățare 
M1 - Concepte de bază legate de securitatea și sănătatea la locul de muncă (8h00) 
M2 - Cadrul legislativ privind securitatea și sănătatea în muncă (7h00) 
M3 - Riscuri generale și specifice la locul de muncă (9h00) 
M4 - Noțiuni generale de prim ajutor (6h00) 
M5 - Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (10h00) 
M6 - Comunicare și colaborare (7h00) 
M7 - TIC (3h00) 
Programul se caracterizează prin metodele teoretice și practice de predare, pentru a îmbunătăți rezultatele învățării 
participanților și pentru a le oferi sugestii utile pentru munca lor (studii de caz, videoclipuri, prezentări într-un format 
multimedia, pliante, etc.).  
La finalizarea cursului, participanții primesc un certificat de absolvire și un număr de credite profesionale.  

 
Echipa EaSI – Asociatia Europeana de Inovare Sociala 

 
 

 



 
 
Cum este organizat comitetul de securitate si sanatate in munca 
ROMANIA – politia penitenciara 
 
Consultarea și participarea lucrătorilor reprezintă o cerință 
esențială în abordarea aspectelor de securitate și sănătate în 
muncă dintr-o unitate. În acest sens, la nivelul fiecărei unități din 
sistemul administrației penitenciare se organizează și 
funcționează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă 
(CSSM). Regulamentul de organizare și funcționare al CSSM 
este aprobat prin Decizia directorului general al ANP nr. 
664/2018, specific unităților din sistemul administrației 
penitenciare. În desfășurarea activității, CSSM promovează şi 
sprijină cooperarea, dialogul şi luarea deciziilor în domeniul 
securității și sănătății în muncă. 
CSSM are următoarea componență: 
a) președinte - angajatorul sau reprezentantul legal, respectiv directorul general sau directorul general adjunct 
în cazul Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar, în cazul unităților subordonate, directorul unității; 
b) membri: 
    (i) reprezentanți ai angajatorului cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, desemnați, din rândul 
conducătorilor/coordonatorilor următoarelor structuri: medical, resurse umane, logistică/financiar. În cazul 
unităților care au secții exterioare cu mai mult de 10 salariați, în componența CSSM trebuie desemnat și șeful 
secției exterioare; 
    (ii) reprezentanți ai salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății salariaților, care sunt, 
după caz, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative, sau, în situația în care sindicatul nu este 
reprezentativ, reprezentanții federației la care este afiliat sindicatul, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea dialogului social), iar, în cazul unităților în care nu 
sunt constituite sindicate, reprezentanții aleși ai angajaților; 
    (iii) medicul de medicina muncii; 
c) secretar - reprezentantul Compartimentului securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului. 
Numărul reprezentanților salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă este 
egal cu numărul format din angajator sau reprezentantul său legal și reprezentanții angajatorului. 
În cazul Administrației Naționale a Penitenciarelor, componența CSSM se nominalizează prin decizie a 
directorului general, iar, în cazul unităților subordonate, componența CSSM se nominalizează prin decizie a 
directorului unității.   
Reprezentanții salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă sunt aleși pe o 
perioadă de 2 ani, iar, în cazul în care unul din ei se retrage, este demarată procedura de înlocuire. Reprezentații 
salariaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă sunt desemnați de către 
organizațiile sindicale conform legii dialogului social. Mandatul reprezentanților salariaților este reînnoit prin 
reconfirmarea sau înlocuirea acestora de către organizațiile sindicale. 
Președintele are obligația să asigure întrunirea CSSM cel puțin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este 
necesar. 
Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către președinte și secretar, cu consultarea reprezentanților 
salariaților, și este transmisă membrilor CSSM cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea 
comitetului. 
Secretarul CSSM convoacă în scris membrii comitetului prin întocmirea unui convocator, care va cuprinde, în 
mod obligatoriu, locul, data și ora unde va avea loc întrunirea, precum și ordinea de zi a ședinței. 
Materialele-suport pentru buna desfășurare a ședințelor CSSM sunt asigurate prin grija secretarului comitetului. 
CSSM este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi și ia hotărâri 
cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți. Președintele și membrii CSSM au drept de vot. 
La fiecare întrunire se întocmește un proces-verbal de către secretarul CSSM, iar după semnare de către 
membrii comitetului va fi afișat la loc vizibil (portalul intern al unității, avizier). 
Secretarul CSSM transmite o copie a procesului-verbal al ședinței către Compartimentul securitatea și sănătatea 
în muncă și protecția mediului din Administrația Națională a Penitenciarelor, în termen de 10 zile de la data 
întrunirii. 
. 
 

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

 

 



 
Factori care afecteaza sanatatea si siguranta psihosociala in cadrul politiei penitenciare 
PERSPECTIVA NORVEGIANA 

 
Există mulți factori care pot afecta sănătatea și siguranța psihosocială pentru 
angajații din cadrul poliției penitenciare / serviciului penitenciar. Cred că 
pentru majoritatea angajaților este „pachetul total” de factori pozitivi și 
negativi care rezumă sănătatea și securitatea psihosocială în ansamblu. 
Dacă aș împărți aceștia în trei factori aș spune: 
Cantitatea și calitatea colegilor dvs.  
Ar putea fi cel mai important factor pentru a vă simți în siguranță la locul de 
muncă (care este din nou un factor major în mediul de lucru de sănătate și 

securitate psihosocială) să aveți suficienți colegi cu pregătire adecvată. Asta 
înseamnă, de asemenea, că există o posibilitate mai mare de gestionare a unei bune securități dinamice în 
sistemul corecțional. Puteți menține o securitate mai dinamică în cadrul secțiunii / aripii dvs. atunci când raportul 
personal / deținut este optim și vă cunoașteți și aveți încredere în colegii dvs. Simti ca exista un numar corect 
de colegi și știi că colegii tăi au pregătirea necesară pentru locul de muncă - sarcinile lor. 
Regulile și reglementările trebuie să fie adecvate și bine cunoscute deținuților și angajaților și, de asemenea, 
cred că este foarte important ca conducerea să le aplice și să se asigure că atât deținuții, cât și personalul 
penitenciarului respectă aceste reguli. 
Securitatea statică este, de asemenea, un factor important. Ar trebui să existe suficient echipament de siguranță 
și personalul ar trebui să fie bine instruit în utilizarea acestor echipamente - dacă ar fi necesară o astfel de 
utilizare, dar scopul ar trebui să fie (ca urmare a primilor doi facturi), ca utilizarea acestor măsuri să fie cat mai 
redusa.  Importanța unui echilibru dintre viață personala și viata profesionala, dacă nu optim, atunci cel puțin 
cât mai bine echilibrat, este vitala. 
 

Tore Lerifall  - consilier specializat in cadrul YS 
 
 
 

 
CATEVA CUVINTE despre legislatia in sanatate si securitate in munca 
 
Articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene menționează 
autoritatea Uniunii Europene de a adopta legislație (adică directive) în domeniul 
securității și sănătății la locul de muncă, având ca scop sprijinirea și completarea 
activităților statelor membre. Există o mare varietate de măsuri comunitare în 
domeniul securității și sănătății, adoptate pe baza acestui articol. Este bine cunoscut 
faptul că directivele europene sunt obligatorii din punct de vedere juridic și sunt 
obligatorii pentru a fi transpuse în legislațiile naționale de către statele membre. 
Una dintre cele mai cunoscute recomandări este Pillar of Social Rights, publicat în 2017, cu scopul de a oferi 
drepturi sociale noi și mai eficiente cetățenilor. Acesta se bazează pe 20 de principii cheie, inclusiv dreptul 
lucrătorilor la un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței lor la locul de muncă. 
În același timp, Directiva 89/391/CEE, așa-numita „Directivă-cadru” profesională, stabilește principiile principale 
pentru a încuraja îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Garantează cerințe minime 
de securitate și sănătate în întreaga Europă, în timp ce statelor membre li se permite să mențină sau să 
stabilească măsuri mai stricte. Aceasta include în special: 
• Responsabilitatea generală a angajatorului de a asigura sănătatea la locul de muncă 
• Obligația angajatorului de a lua măsurile adecvate pentru a face munca mai sigură și mai sănătoasă 
• Elemente cheie ale proceselor de siguranță (în special evaluarea riscurilor și instruirea) 
• Includerea lucrătorilor și a reprezentanților acestora 
Trebuie menționat faptul că legislația Uniunii Europene privind securitatea și sănătatea în muncă este construită 
în jurul termenilor „mediu de lucru” și „sănătate”. Ambii termeni nu sunt definiți în legislația Uniunii Europene în 
sine, dar cu adevărat importanți pentru context și înțelegere. 

 
O altă directivă relevantă, Directiva 89/654 / CEE, referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate la 
locul de muncă, a stabilit condițiile de bază pentru securitate și sănătate la locul de muncă în general, având ca 
scop introducerea unor măsuri minime pentru a îmbunătăți mediul de lucru și pentru a garanta un standard mai 
bun de protecție a securității și sănătății. De asemenea, așa cum o face „Directiva-cadru” (89/391 / CEE), 
Directiva 89/654 / CEE oferă angajatorului posibilitatea de a decide cu privire la îmbunătățirea măsurilor care 
îndeplinesc cel mai bine profilul de risc al companiei în loc să respecte doar cu prescripții și valori limită. 
(https://oshwiki.eu/) 
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