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Planuri si activitati  
Cateva noutati 
 
In lunile iulie – septembrie 2021, toate activitatile au fost implementate conform planificarii initiale, exceptie facand acele 
activitati blocate sau intarziate de restrictiile impuse in contextul pandemic. Echipa de management a proiectului s-a bucurat 
de o prima intalnire de la implementarea proiectului, in format fizic in data de 23 iulie 2021, aproape completa – Tiago 
Leitao (reprezentantul EaSI, partener in cadrul proiectului), a participat integral la sedinta prin platforma Zoom, „sala noastra 
de conferinte” de aproape un an si jumatate. 
 
 

Scurt rezumat al activitatii 
 
Raportul de cercetare privind securitatea si sanatatea in munca din 
sistemul penitenciar a fost analizat si revizuit de catre toti partenerii, 
urmand a fi tradus si diseminat in perioada imediat urmatoare. Cercetarea a fost organizata in mai multe sectiuni principale: 
revizuirea literaturii de specialitate, perspectiva Europeana asupra securitatii si sanatatii in munca in sistemul penitenciar, 
conditiile de munca in penitenciare, functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca si concluzii si recomandari. 
Nu transmitem mai multe detalii, urmeaza „deconspirarea” cat de curand. Din cauza pandemiei, vizitele de studiu si 
workshopul de la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna, nu au putut fi implementate 
conform calendarului, fiind amanate pentru toamna sau inceputul anului 2022. 
 
Dupa cum s-a mai prezentat atat online, pe retelele de social media, precum si in numerele anterioare ale newsletterelor 
emise in cadrul proiectului, ulterior celor 8 workshopuri organizate cu participanti din toate unitatile precum si aparatul 
central, au urmat sesiunile de instruire privind cursul de securitate si sanatate in munca, rezultand in final 200 de absolventi 
carora li se vor inmana diplomele in perioada imediat urmatoare. Reamintim faptul ca programul de instruire a avut 5 module 
(Concepte de baza, Cadrul legal, Riscuri generale si specifice la locul de munca, prim ajutor, Comitetul de securitate si 
sanatate in munca, Comunicare / colaborare si TIC), toate aceste module fiind disponibile pentru cursanti si fiind deja 
transferate pe platforma de e-Learning a Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Incepand cu anul 2022, formarea va fi 
introdusa in Curricula Politiei Penitenciare din Romania.  
Legat de aspecte tehnice, tot in aceeasi perioada, a fost propusa si modificarea bugetului proiectului, precum si prelungirea 
perioadei de implementare la sfarsitul lunii iulie 2022, prin implementarea a noi activitati si obiective. 
  

Intalniri de management in perioada iulie – septembrie 
2021 
23.07.2021 Intalnire de management 
20.08.2021 Intalnire de management 
22.09.2021 Intalnire de management 
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Sanatatea (psihologica) a angajatilor – pareri din Romania 
 
La nivelul sistemului penitenciar, supravegherea sănătăţii lucrătorilor se realizează  pentru menţinerea sănătăţii şi a 
capacităţii de muncă a lucrătorilor precum și pentru prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor 
legate de profesie. 
 
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii.  
 
Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor conștientizează importanța securității și sănătăţii lucrătorilor, acest 
lucru rezultând și prin desfășurarea proiectului privind organizarea activității comitetelor de securitate și sănătate în muncă, 
în parteneriat cu Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare. 
De asemenea în perioada pandemiei, la nivelul sistemului penitenciar, s-au luat măsurile necesare pentru protecția 
salariaților. 
 Sănătatea și siguranța psihologică a angajaților reprezintă o preocupare la nivelul sistemului  penitenciar. Astfel, 
prin  Decizia nr. 302/2013 - Regulamentul privind activităţile de psihologia personalului în sistemul administraţiei 
penitenciare, pentru personalul angajat, este asigurată asistență psihologică, după cum urmează: 
 
„Art. 35: Asistenţa psihologică se poate acorda ca urmare a solicitărilor persoanelor în cauză ori a recomandărilor 
psihologilor de personal/ recomandărilor medicului specialist, cu acordul persoanelor în cauză. 
Art. 34 
(1) Asistenţa psihologică este de următoarele tipuri: 
               (a) profilactică - presupune desfăşurarea de activităţi şi programe menite să îi asigure individului capacitatea de 
a face faţă mediului biopsihosocial, prin identificarea eventualelor vulnerabilităţi psihice şi dezvoltarea mecanismelor de 
adaptare; 
               (b) primară – implică proiectarea şi desfăşurarea activităţilor sau programelor psihologice în scopul 
autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, al prevenţiei şi/sau remisiunii problemelor de natură psihologică precum 
și managementul stresului prin tehnici de debriefing/defusing, ulterior producerii incidentelor critice; 
               (c) recuperatorie - vizează modalităţi de remisiune prin consiliere sau psihoterapie a unor manifestări 
dezadaptative, tulburări/afecţiuni psihice şi/sau soluţionarea unor probleme de natură psihosocială. 
               (2) Psihologii de personal desfăşoară toate tipurile de asistenţă psihologică, conform competenţelor conferite de 
specialitatea în care deţin atestatul de liberă practică şi treapta de specializare.” 

Adriana MIHU – reprezentant Administratia Nationala a Penitenciarelor 
 
 
Sănătatea personalului sistemului penitenciar este importantă pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, dovadă 
fiind elaborarea, încă din 24 februarie 2020, a unui Plan de Măsuri pentru sistemul penitenciar în vederea limitării transmiterii 
și efectelor pandemiei de COVID-19. 
  
În altă ordine de idei, un proiect de HG prin care se propun norme metodologice de acordare a asistenței medicale 
personalului angajat din sistemul administrației penitenciare este într-o fază avansată de lucru la nivelul Ministerului 
Justiției, urmând a fi publicat în transparență decizională în viitorul apropiat. 

Ioan Razvan GRECU – reprezentant CSSM Administratia Nationala a Penitenciarelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Sanatatea (psihologica) a angajatilor – pareri din 
Norvegia 
 
Perspectiva unui angajat, fara rol de conducere 
 
În ceea ce privește sănătatea psihologică a angajaților, din exterior 
ar putea părea că angajatorilor le pasă într-o măsură mai mare 
decât consideră angajații că este potrivit. Realitatea pare diferită 
pentru personal. Conducerea se bazeaza pe valori inalte, insa de 
multe ori acestea nu au un efect in cadrul organizatiei. Exista o 
nepotrivire intre obiectivele generale ale conducerii și posibilitatea 
de a le pune în acțiune. Dacă un angajat sau mai multi angajați se 
plâng de volumul mare de muncă, lipsa de personal, stres sau/și 
teamă, este dificil să obții acceptarea pentru acest lucru din partea 
conducerii. Economia/bugetele controlează o mare parte a 
activității, iar angajații simt deseori că economia/bugetul este folosit de management ca scuză/explicație pentru volumul 
mare de muncă/lipsa de personal. Se poate observa că drepturile deținuților sunt prioritare comparativ cu drepturile 
angajatilor, ceea ce poate duce la nemulțumiri și absențe mari de boală în rândul personalului. Sindicatele s-au concentrat 
pe tulburarea de stres post-traumatic în rândul personalului în uniformă, dar este dificil de obtinut colaborarea conducerii. 
Nivelul de competență privind debriefing-urile și urmărirea incidentelor din penitenciare, cu siguranta pot conduce la 
insecuritate în rândul personalului. 
 
 
Perspectiva unui angajat, cu rol in comitetul de sanatate si securitate in munca 
 
Sănătatea și securitatea psihologică a angajatilor, trebuie abordat din doua unghiuri diferite, astfel: 
 
Sănătate psihologică: există rutine de urmărit, protocoale de urmat chiar daca exista o acuta lipsa de implicare, iar 
conducerea traieste cu senzatia ca are grija de personalul sau, cu toate ca salariatii impartasesc alte opinii. Conducerea 
sustine ca nu are suficienta competenta pe acest aspect si ca se simte incomod in monitorizarea personalului lor, cu toate 
ca are atat interesul, cat si dorinta.  
 
Liderii spun în mod repetat că nu au suficientă competență și se simt incomod în urmărirea angajaților. Deși managementul 
înseamnă că aceștia ar trebui să fie bine instruiți și pregătiți pentru a face o urmărire completă a personalului lor. 
Conducerea are atât interesul, cât și voința, dar se pare că există o lipsă de același lucru în linie. Există o schimbare și, 
personal, presupun că conducerea noastră locală va depune eforturi în aceste probleme. Este, de asemenea, o întrebare 
economică, ce să prioritizezi și ce să prioritizezi în jos. Urmărirea individuală poate să nu fie prioritizată, chiar dacă poate 
duce la concediu medical. 
 
Siguranța: Este o provocare să fii cât mai mult posibil cu deținuții, așa că vechea modalitate de siguranță dinamică este 
redusă destul de mult. Modul de prioritizare a sarcinilor zilnice provoacă timpul care ar trebui folosit în aripi. Siguranța 
statică este bună, camerele peste tot. Deci siguranța statică pentru personal este bună, iar siguranța dinamică a scăzut. 
Stresul poate fi împărțit în mai multe zone. Ai stresul zilnic în aripi, lipsa personalului, prea multe sarcini de făcut cu prea 
puțin personal disponibil. E o zi obișnuită la închisoarea noastră. Stresul legat de așteptări, ai obiective mai mari după studii 
și munca nu te provoacă suficient așa că ai senzația de burnout și stres psihic care vine din faptul că nu-ți faci treaba 
suficient de bine. 
Accentul principal este orele de deschidere pentru deținuți și buget, prea puțini oameni la serviciu pentru tot ce ar fi trebuit 
făcut. Multă vreme folosirea orelor suplimentare a fost o provocare, oamenii chiar muncesc prea mult și sunt într-un fel 
epuizați / săturați de a munci prea mult. 
Cerința de documentare atrage atenția din munca directă cu un deținut în aripă. Este întotdeauna o chestiune de 
documentare pentru tot ce se face în aripă și cu fiecare deținut. 
Distanța în linie pare a fi mare, uneori prea mare, iar informațiile care plutesc în linie nu sunt suficient de precise despre 
provocările de zi cu zi și sarcinile pe termen lung. Mai degrabă, informațiile au fost spălate în rând doar pentru a arăta cele 
mai bune lucruri. 
Noul guvernator intenționează să schimbe și să dezvolte organizația, dar a moștenit un corp de conducere puțin greu și 
diferențiat. Un management numit de-a lungul veacurilor și care nu a reușit să țină pasul cu conducerea și dezvoltarea 
modernă. 
Din când în când, există o situație de hărțuire sexuală, este pe ordinea de zi de fapt în aceste zile.” 
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