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Trecere prin revista 
 

In perioada aprilie – iunie 2021, echipa de management a proiectului 
Plus Dialog a organizat activitatile menite sa imbunatateasca 
functionarea comitetelor de sanatate si securitatea muncii in politia 
penitenciara, prin desfasurarea atelierelor de lucru planificate 
anterior. Bineinteles, alaturi de celelalte intalniri ale echipei de 
management sau de sesiunile sincrone / introductive privind 
accesarea si utilizarea platformei in cadrul careia a fost dezvoltat un 
curs online pentru membrii acestor comitete, vizand dezvoltarea 
nivelului de cunostinte. Este interesant de mentionat faptul ca cursul 
se va finaliza cu o diploma de participare si de acordare a creditelor 
profesionale, in conformitate cu metodologia de organizare si 
desfasurare a pregatirii profesionale a politistilor de penitenciare 
prevazuta de legislatie.  

 
 

 
 
 
 

Scurte idei ale unui raport elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii 
 
Penitenciarul este un loc in care locuiesc detinutii si lucreaza personalul. De 
multe ori, fiecare grup percepe ca acolo au o viata separata, insa atat prizonierii 
cat si personalul au multe aspecte comune – de multe ori medii sociale similare 
si in comunitati mici, retele sociale similare. In inchisori, personalul si detinutii 
impart acelasi spatiu, acelasi aer pe care il respira si aceeasi apa cu care se 
spala sau pe care o beau, intampinand aceleasi pericole fizice ale mediului 
penitenciar. Inchisoarea este un cadru special – este atat o institutie unde 
oamenii pot trai perioade mai lungi sau mai scurte de timp, dar de asemenea si 
un loc de munca. Personalul din sistemul penitenciar are mai multe roluri, cu 

accent pe control si securitate, intr-un mediu cu risc ridicat echilibrat cu grija pentru persoanele cu caracteristici si probleme 
complexe. 

 
Bunastarea personalului, instruirea si eficacitatea, nu numai in asigurarea unei custodii sigure, dar si in asigurarea ingrijirii 
prizonierilor, sunt interconectate si sunt elemente importante ale unui sistem penitenciar de succes. Angajatii sunt interesati 
de propria lor sanatate, precum si a celor pentru care sunt responsabili, respectiv a persoanelor private de libertate. Locul 
de munca ar trebui sa se asigure de faptul ca sanatatea, siguranta si securitatea personalului, precum si recunoasterea si 
gestionarea situatiilor stresante, sunt printre princpalele obiective pe care le are. 
Personalul ar trebui sa-si inteleaga rolurile in protectia si crearea unei stari de sanatate bune, precum si factorii care pot 
determina boala sau o stare de sanatate precara. Un mediu de lucru placut, precum si mediul fizic sau normele culturale 
care promoveaza sanatatea si modelele pozitive, sunt esentiale pentru un sistem penitenciar de succes, pentru o buna 
reabilitare a detinutilor, precum si pentru imbunatatirea sanatatii publice, care vor aduce cu siguranta beneficii atat 
personalului, cat si familiilor acestora, prizonierilor si intregii comunitati. 
 

Date Activity 
06.04.2021 Workshop nr. 5 
12.04.2021 Sesiune introductiva 
14.04.2021 Intalnire management 
15.04.2021 Workshop nr. 6 
22.04.2021 Workshop nr. 7 
11.05.2021 Workshop nr. 8 
13.05.2021 Intalnire management 
02.06.2021 Sesiune sincrona 
17.06.2021 Intalnire management 
24.06.2021 Sesiune sincrona 
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Publicatia Organizatiei Mondiale a Sanatatii „Sanatatea in sistemul penitenciar”, contine o lista de verificare pentru actiuni 
si initiative in scopul promovarii sanatatii, dupa cum urmeaza: 
• infiintarea unui grup de promovare a sanatatii; 
• relatii publice; 
• setarea centrelor de informare despre sanatate; 
• asistenta si servicii de sanatate; 
• acorduri de servicii privind abuzul de droguri; 
• pregatirea si efectuarea unui sondaj / interviu pentru angajati despre starea lor de sanatate; 
• pregatirea si desfasurarea unor zile pentru sanatate; 
• pregatirea si desfasurarea unor zile de informare cu privire la subiecte precum: droguri, agresiune si stres; 
• organizarea de seminarii de management al stresului; 
• organizarea de consultari privind nutritia; 
• organizarea de programe de fitness si sport; 
• oferirea unui spatiu de consultare; 
• promovarea unor activitati in afara locului de munca (cum ar fi petreceri in echipa sau drumetii); 
• imbunatatirea alimentatiei in timpul muncii, cum ar fi fructele in cantina, apa rece; 
• incurajarea consultarilor intre colegi in momentul in care se confrunta cu probleme, crize; 
• infiintarea de grupuri de lucru regionale pentru schimburi de experienta. 
 
 

(Sanatatea si bunastarea personalului in inchisori: leadership si formare) 
 
 
 

 
FOLLOWup – cateva recomandari 
 
Ultimul grup de lucru, din seria celor 8, organizate in cadrul proiectului Plus Dialog, a adus 
laolalta participanti din grupurile de lucru anterioare, in care au fost impartiti in trei grupe de 
participanti: reprezentanti SSM, lideri de sindicat si alti membri din comisie: specialisti ai 
departamentelor de medicina muncii, HR si logistic. 
Activitatea a fost planificata diferit, axandu-se pe gasirea solutiilor si recomandarilor pentru 
provocari si probleme legate de functionarea CSSM, de conditiile de munca si de formare. 
 
Vom aminti cateva dintre aceste recomandari, preluate din raportul asupra conditiilor de 
sanatate si securitate in cadrul sistemelor penitenciare, dezvoltat in cadrul proiectului. 
 
Recomandari legate de functionarea CSSM, referitoare lipsa importantei comisiei, inclusiv 
reprezentantului SSM, primite: 
• din partea reprezentantilor SSM: angajatii si reprezentantii lor trebuie implicati in procesul de rezolvare a problemelor; 

cresterea increderii in CSSM si in seful directiei de SSM; managerul SSM trebuie sa primeasca sprijin consistent din 
partea conducerii unitatii; luarea in considerare a subordonarii managerului SSM fata de ANP si nu fata de directorul 
unitatii (delegate de ANP). 

• din partea liderilor sindicali: procesele verbal de la intrunirile CSS ar trebui trimise la directorul unitatii si la ANP; sa 
poata opri activitatea si sa notifice Inspectoratul Teritorial de Munca, care ar putea de asemenea interveni in cadrul 
ANP; sa faca cunoscute sarcinile comisiei si responsabililor SSM; necesitatea unei legislatii specific activitatii CSS 
si o procedura interna adaptata respectivei legislatii. 

• din partea specialistilor din directiile de medicina a muncii, resurse umane si logistica: formarea profesionala a 
managerilor SSM este importanta; actiunile negative trebuie mentionate plus stimularea contributiilor positive 
(motivare); importanta SSM trebuie constientizata, comunicarea si formarea in acest domeniu trebuie proiectate si 
implementate. 
 

Recomandari legate de conditiile de munca, referitoare la orele suplimentare, primite: 
• din partea reprezentantilor SSM: rezolvarea problemei numarului insuficient de angajati; o organizare mai buna a 

activitatii si o utilizare mai buna judicioasa a personalului disponibil din alte sectoare care si-au redus activitatea. 
• din partea liderilor sindicali: cresterea numarului personalului la standarde normale; directia de resurse umane in 

colaborare cu SSM si seful fiecarui sector ar trebui sa intervina in cazul volumului excesiv de munca. 
• din partea specialistilor din directiile de medicina a muncii, resurse umane si logistica: angajare personal; eliminarea 

deficientelor in managementul de personal; automatizarea (legat de suprasolicitarea personalului). 
 

Recomandari legate formarea profesionala, referitoare la instructia la locul de munca, primite: 
• din partea reprezentantilor SSM: sa fie completata cu demonstratii practice (conform prevederilor legale). 
• din partea liderilor sindicali: sa fie mentinut accentul pe purtarea echipamentelor de protective. 
• din partea specialistilor din directiile de medicina a muncii, resurse umane si logistica: implementarea programelor 

de constientizare, imbunatatirea materialelor primite de la departamentul SSM. 
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