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Anul 2022 vizeaza numeroase activitati in cadrul proiectului, incluzand si conferinta de final, care 
marcheaza inchiderea proiectului. Evenimentele care s-au organizat in perioada curenta: 
 
13.01.2022 – intalnire echipa de management 
20.01.2022 – workshop regional Craiova 
07 – 10.02.2022 - vizita de studiu, Oslo / Norvegia 
08 – 11.03.2022 – vizita de studiu Bergen / Norvegia 
03.03.2022 – workshop regional Cluj 
21– 23.03.2022 – awareness workshop Targu Ocna 

 
Cateva cuvinte despre fiecare eveniment, cum a fost si ce s-a 

intamplat 

 
In luna ianuarie, in cadrul primei sedinte a echipei de management pe 
anul 2022, s-a facut o scurta retrospectiva a activitatilor care au vizat managementul si care au avut 
loc de la implementarea proiectului si anume: 27 de intalniri de management (25 online si 2 face to 
face), s-au transmis 6 rapoarte interimare catre Innovation Norway si au avut loc 3 modificari de 
contract (luand insa in considerare si modificarea din luna martie, ar fi 4). De asemenea, alte 
evenimente planificate au reprezentat cheia in desfasurarea activitatilor si generarea unor rezultate, 
perspective sau recomandari si anume: 6 focus groupuri regionale si 1 focus group national, 2 vizite 
de studiu ale partenerilor norvegieni in Romania si 3 vizite de studiu ale celorlalti parteneri in 
Norvegia, pachetul integral al workshopurilor regionale si mult asteptatul eveniment  - workshopul de 
constientizare organizat la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna. 

 
In perioada 7-10 februarie 2022 delegatia SNPP si ANP a efectuat 
o vizita de studiu In Norvegia, care a inclus un tur al penitenciarului 
Romerike – sectia Ullersmo si al Academiei Serviciului Corectional 
Norvegian (KRUS). Pe perioada vizitei penitenciarului, s-au 
prezentatat activitatile care s-au desfasurat in proiect de la 
implementarea sa, s-au dezbatut aspecte privind conditiile de 
munca ale angajatilor, dar si programul de munca, dialogul social si 

sanatatea si securitatea in munca la nivel de unitate penitenciara. De asemenea, participantii au 
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efectuat un tur al spatiilor, fiind in final primiti de directorul penitenciarului care alaturi de liderul 
sindical local al KY au prezentat modul in care se desfasoara dialogul social in unitate, care sunt 
tipurile de intalniri, subiectele de discutie si rezultatele obtinute. De asemenea, in vizita la Academia 
Serviciilor Corectionale, delegatia a vizitat spatiile destinate pregatirii – sali de clasa, amfiteatru, 
biblioteca, sali pentru pregatirea fizica precum si simulatorul destinat pregatirii practice. Au fost 
prezentate aspecte referitoare la procesul de selectie, curricula si organizarea procesului de 
Invatamânt, precum si diferite programe derulate la nivelul Academiei si administratiei. 
 

   
 

Activitatile au continuat cu vizita de studiu din luna martie 2022, cand in perioada 08 – 11.03.2022, o 
delegatie formata din presedinti de filiale SNPP si reprezentantul EASI, partener In cadrul proiectului 
Plus Dialog, a efectuat o vizita de studiu In Bergen Norvegia. Ca de obicei, delegatia a fost Insotita 
de 

reprezentantii YS (Federatia Sindicatelor Vocationale din Norvegia) si KY (Sindicatul Politistilor de 



Penitenciare din Norvegia – regiunea Vest). Vizitele la penitenciar, programul de tineri si centrul de 
pregatire pentru liberare au oferit posibilitate prezentarii modului de lucru al partenerilor norvegieni, 
cu accent pe utilizarea resurselor umane si materiale. De asemenea au fost prezentate conditiile de 
lucru si de detentie cu accent pe partea de sanatate si siguranta a personalului. Detaliile au fost 
oferite de directorii unitatilor, reprezentantii SSM si liderii de sindicat. S-a pus de asemenea accent 
si pe modul in care functioneaza dialogul social si cum este realizata coordonarea activitatea 
regional, cu precadere privind aspecte ale sanatatii si securitatii in munca. 

   
 
 

In data de 22.03.2022, mult asteptatul 
workshop de constientizare prevazut si 
organizat la Scoala Nationala de Pregatire 
a Agentilor de Penitenciare, adresat 
elevilor, a vizat abordarea viitorilor 
angajati cu privire la dialogul social si 
problemele de sanatate si securitate 
in  munca, pregatindu-i astfel sa contribuie 
la imbunatatirea conditiilor de sanatate, 
siguranta si bunastare in mediul 
penitenciar. Elevilor  scolii le-au fost 

prezentate concepte de actualitate din domeniul penitenciar din Europa prin  interventiile colegilor 
din Norvegia (Tore Leirfall – negociator sef adunct  si Raymond Nills – responsabil SSM), ale 
colegilor din ANP, SNPP si EaSI. La intalnire s-a alaturat si Nadja SALSON, reprezentantul EPSU, 
care a sustinut o prezentare interesanta prin intermediul platformei Zoom, facand un tur virtual prin 
tarile Europene din perspectiva sanatatii si securitatii in munca. 
 
Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare va sustine in continuare initiativele  de 
imbunatatire a conditiilor de munca, a diminuarii gradului de formalism In activitatile de 
constientizare privind importanta dialogului social si de a pune pe primul plan interesele angajatilor 
In toate demersurile institutionale de modernizare a sistemului penitenciar. 
 

   
 
 

 
 

 



Cateva followups, urmare vizitelor de studiu 
Pareri, idei, recomandari, curiozitati, intrebari 
 

 
Daca ai putea imbunatati aspecte referitoare la sanatatea si securitatea in munca la nivelul 
unitatii pe care o reprezinti, ce anume ai face, care consideri ca ar fi primul aspect care ar 
trebui modificat / imbunatatit? 

 
• Paul Filip Ropota Jean Paul (presedinte SNPP Penitenciar Vaslui) 
La nivelul unitatii Penitenciarul Vaslui, cred ca  s-ar putea modifica ceva in mai bine, prin motivarea 
psihica, financiara, iar oamenii care lucreaza in acest domeniu trebuie sa fie aplecati asupra 
respectarii conditiilor angajatilor si pe respectarea lor.  
• Viorel Cretu (presedinte SNPP Penitenciar Focsani) 
Activarea responsabilului cu siguranta si sanatatea in munca, prin implementarea unei procedure prin 
care sa fie mult mai prezent in activitatea profesionala desfasurata de toti lucratorii din penitenciare, 
sa culeaga informatii de la ei in mod individual (eventual solutii, pentru ca sigur vor exista) si sa vina 
cu propuneri de imbunatatire a sigurantei si sanatatii in munca. Asta ar trebui sa fie prioritatea muncii 
lui, aspect care pot fi corelate doar daca suntem in activitate pe teren, nu sa rezumam munca de 
siguranta si sanatate in semnarea fisei muncii si a altor multor hartii irelevante. Înca un aspect foarte 
frustrant în rândul oamenilor îl reprezinta faptul ca orice documentatie trimisa spre avizare la 
Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin proceduri impuse în acest sens, dureaza pana la 3 luni 
sa poata fi pusa în aplicare, din cauza raspunsului care întârzie foarte mult. Pe scurt – activarea 
responsabilului de SSM si reducerea procedurii birocratice greoaie. 
• Valentina Lazarescu (presedinte Centrul Educativ Targu Ocna) 
As conferi mai multa autoritate ofiterului SSM iar hotarârile Comitetului de Securitate si sanatate in 
munca sa aiba valoare fara ca hotarârea directorului sa influenteze ceea ce se stabileste în CSSM. 
• Ionut Manolache (presedinte SNPP Penitenciar Tulcea) 
Un prim aspect ar fi , o mai buna colaborare intre responsabilii de compartimente si responsabilul 
SSM. 

 
 

Ce ti-a atras cel mai mult atentia intr-un sens pozitiv, din perspectiva sanatatii si securitatii la 
locul de munca, in urma vizitei de studiu in Norvegia?  
  
• Paul Filip Ropota Jean Paul (presedinte SNPP Penitenciar Vaslui) 
Banuiesc faptul ca implicarea lor asupra lucrului cu omul, se vede ca isi dedica tot timpul petrecut 
in cadrul sectorului de activitat in imbunatatirea climatului, indeplinirea sarcinilor si in primul rand, 
sunt foarte pozitivi, reusind sa transmita in mod evident asta. 
• Viorel Cretu (presedinte SNPP Penitenciar Focsani) 
Volumul redus de munca datorita numarului redus de detinuti în comparatie cu numarul angajatilor, 
implicarea si lejeritatea personalului în absolut tot ceea ce fac la locul de munca, fapt ce denota ca 
nu exista stres profesional în rândul personalului. 
Este de apreciat si cred ca are o influenta pozitiva modul in care lucratorii sunt sprijiniti, în activitatea 
profesionala, de catre autoritatile statului. 
• Valentina Lazarescu (presedinte Centrul Educativ Targu Ocna) 
Mi a placut ca se pune accent pe siguranta lucratorilor si ca omologul responsabil cu sanatatea si 
siguranta în munca are puterea de a interveni iar hotarârea lui are greutate in continuarea activitatii. 
• Ionut Manolache (presedinte SNPP Penitenciar Tulcea) 
Consider ca angajatii din sistemul penitenciar din Norvegia lucreaza in conditii de stres foarte reduse 
( suficienti angajati raportat la numarul de detinuti) , detinutii cu probleme psihice sunt internati in 
centre specializate cu personal specializat in probleme de acest gen. 

 
 
 

 
 
Idei principale ale securitatii si sanatatii in munca  

 



    in politia penitenciara din Romania 

 
Obiective 

• armonizarea legislatiei nationale cu cea a 
Uniunii Europene pe probleme privind calitatea 
vietii, protectia mediului inconjurator, asigurarea 
vietii, securitatii si sanatatii angajatilor;  
• constientizarea lucratorilor in cunoasterea si 
respectarea normelor si standardelor de 
securitate si sanatate a muncii in amenajarea, 
dotarea locurilor de munca, exploatarea in 
conditii de siguranta a echipamentelor de munca 
in scopul evitarii producerii accidentelor de 
munca si a imbolnavirilor profesionale;  
• eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala existenti 
in sistemul de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca), 
informarea, consultarea si participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora;  
• aplicarea cu prioritate a masurilor de protectie colectiva si de prevenire a accidentelor de munca si 
imbolnavirilor profesionale fata de masurile de protectie individual.  
 
Cine sunt membrii din comitetele de securitate si sanatate in munca? 

 

• Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a 
presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.  
• Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetul de securitate si sanatate in munca 
trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.  
 
Cum functioneaza comitetele de securitate si sanatate in munca? 

 

• Comitetul de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului de functionare 
propriu.  
• Directorul unitatii are obligatia sa asigure intrunirea comitetului de securitate si sanatate in munca 
cel putin o data pe trimestru si ori de câte ori este necesar.  
• Ordinea de zi a fiecarei intruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea 
reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate in 
munca, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului.  
• Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca convoaca in scris membrii comitetului cu 
cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicând locul, data si ora stabilite.  
• La fiecare intrunire secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca incheie un proces-
verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.  
• Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate 
plus unu din numarul membrilor sai.  
• Comitetul de securitate si sanatate in munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul 
membrilor prezenti.  
• Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca transmite structurii de specialitate din ANP, 
in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului - verbal incheiat. 
 
 
 

Un Google search pe SSM 

 



 

Directiva-cadru privind securitatea si sanatatea în munca 

 
Directiva-cadru europeana privind securitatea si 
sanatatea în munca (Directiva 89/391/CEE), 
adoptata în 1989, a reprezentat un important 
instrument pentru îmbunatatirea securitatii si 
sanatatii în munca. Aceasta garanteaza cerintele 
minime în materie de securitate si sanatate în 
întreaga Europa, în timp ce statele membre au 
posibilitatea de a mentine sau de a stabili masuri 

mai stricte. 
În 1989, unele dispozitii ale directivei-cadru au adus cu sine inovatii considerabile, inclusiv 
urmatoarele: 
Termenul de „mediu de lucru” a fost stabilit în conformitate cu Conventia nr. 155 a Organizatiei 
Internationale a Muncii (OIM) si defineste o abordare moderna care tine seama de siguranta tehnica, 
precum si de prevenirea generala a bolilor profesionale. 
Directiva vizeaza stabilirea unui nivel uniform de securitate si sanatate în beneficiul tuturor lucratorilor 
(singurele exceptii sunt lucratorii casnici si anumite servicii publice si militare). 
Directiva obliga angajatorii sa adopte masurile preventive corespunzatoare pentru a spori securitatea 
si sanatatea locului de munca. 
Directiva introduce drept element-cheie principiul evaluarii riscurilor si defineste elementele principale 
ale acestuia (de exemplu, identificarea pericolului, participarea lucratorilor, introducerea unor masuri 
adecvate cu prioritatea eliminarii riscului la sursa, documentarea si reevaluarea periodica a 
pericolelor de la locul de munca). 
Noua obligatie de a adopta masuri preventive accentueaza în mod implicit importanta noilor forme de 
gestionare a securitatii si sanatatii ca parte a proceselor generale de gestionare. 

Directiva-cadru trebuia transpusa în legislatia nationala pâna la sfârsitul anului 1992. Repercusiunile 
transpunerii în sistemele juridice nationale au variat de la un stat membru la altul. În unele state 
membre, directiva-cadru a avut consecinte juridice considerabile ca urmare a unei legislatii nationale 
inadecvate, în timp ce în altele nu au fost necesare ajustari majore. 

În 2004, Comisia Europeana a emis o Comunicare (COM [2004] 62) privind punerea în aplicare a 
dispozitiilor unora dintre directive, si anume Directiva 89/391/CEE (directiva-cadru), Directiva 
89/654/CEE (locuri de munca), Directiva 89/655/CEE (echipamente de lucru), Directiva 89/656/CEE 
(echipamente individuale de protectie), Directiva 90/269/CEE (manipularea manuala a încarcaturilor) 
si Directiva 90/270/CEE (lucrul la monitor). Aceasta comunicare afirma ca existau dovezi cu privire la 
influenta pozitiva a legislatiei UE asupra standardelor nationale pentru securitatea si sanatatea în 
munca, constând atât în legislatia nationala de punere în aplicare, cât si în punerea în practica în 
întreprinderi si institutii din sectorul public. 

În general, raportul a conchis ca legislatia UE a contribuit la introducerea unei culturi de prevenire în 
întreaga Uniune Europeana, precum si la rationalizarea si simplificarea sistemelor legislative 
nationale. În acelasi timp însa, raportul a evidentiat diverse deficiente în punerea în aplicare a 
legislatiei care au împiedicat atingerea întregului potential al acesteia. Acesta a mentionat, de 
asemenea, cazuri în care au fost initiate procedurile de încalcare a dreptului comunitar. 

Cadrul strategic al UE privind sanatatea si securitatea la locul de munca 2021-2027 (noul cadru 
strategic al UE), prin care Comisia Europeana îsi propune sa reduca numarul deceselor profesionale 
pâna în 2030 (asa-numitul obiectiv „viziune zero”), asigurând în acelasi timp un mediu de lucru mai 
sigur si în conformitate cu noile nevoi care apar în special ca urmare a pandemiei de COVID-19, dar 
nu numai, este un important demers pe partea de sanatate si securitate in munca.  

(Sursa: https://osha.europa.eu/ro/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction) 

 
 

 

https://osha.europa.eu/ro/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction


MEANWHILE IN NORVEGIA 

 
Intrebarea noastra 

 
 "Sanatatea si siguranta psihologica a 

angajatilor este o prioritate importanta 

pentru angajatorul dvs. / pentru 

departamentul dvs. / în cadrul 

sistemului penitenciar din Norvegia? Va 

rugam sa explicati, indiferent de 

raspunsul pe care l-ati dat. Daca nu, de 

ce nu? Daca da, cum?" 
 

 Primul raspuns – perspectiva angajatului fara o functie de conducere 
 

“In ceea ce priveste sanatatea psihologica a angajatilor, din exterior ar putea parea ca angajatorilor le 
pasa într-un grad mai mare decât considera angajatii ca este corect. Realitatea este diferita insa 
pentru personal. 
KDI (conducerea) are mari valori, dar s-ar putea sa nu aiba efecte în cadrul organizatiei. Exista o 
nepotrivire între obiectivele generale ale Directiei si posibilitatea de a le pune în actiune. Daca un 
angajat sau mai multi angajati se plâng de volumul mare de munca, lipsa de personal, stres sau/si 
teama, este dificil sa obtii acceptarea pentru acest lucru din partea conducerii. Economia/bugetele 
controleaza o mare parte a activitatii, iar angajatii simt deseori ca economia/bugetul este folosit de 
management ca scuza/explicatie pentru volumul mare de munca/lipsa de personal. 
Se poate observa ca drepturile detinutilor sunt prioritare comparativ cu drepturilor personalului, ceea 
ce poate duce la nemultumiri si absente mari de boala în rândul personalului. 
Sindicatele s-au concentrat pe sindromul de stres posttraumatic în rândul personalului, dar a fost 
dificila acceptarea acestui lucru de la conducere/directie. 
Nivelul de competenta privind debriefing-urile si urmarirea incidentelor din penitenciare, este iarasi un 
aspectcare poate duce la nesiguranta în rândul personalului.” 

 
 Al doilea raspuns – perspectiva reprezentantului comitetului de sanatate si securitate in munca 
(evident, in  
cadrul sistemului penitenciar) 

 
“Raspunsul privind sanatatea si securitatea psihologica a angajatului va fi impartit în doua sectiuni 

 
Sanatatea psihologica: exista rutine de urmarit, protocoale de urmat, desi este o lipsa totala de 
implicare si se pare ca liderii chiar înseamna ca au grija de personalul lor, dar personalul nu are 
aceeasi perceptie. Liderii spun în mod repetat ca nu au suficienta competenta si se simt incomod în 
urmarirea angajatilor. Desi managementul înseamna ca acestia ar trebui sa fie bine instruiti si 
pregatiti pentru a realiza o monitorizare completa a personalului lor. Conducerea are atât interesul, 
cât si vointa, dar cu toate astea se pare ca undeva exista o lipsa, o problema. Exista o schimbare si, 
personal, presupun ca conducerea noastra locala va depune eforturi în aceste probleme. Este, de 
asemenea, o întrebare economica, ce sa prioritizezi si ce sa… prioritizezi în jos. Urmarirea individuala 
poate sa nu fie prioritizata, chiar daca poate duce la concediu medical. 
 
Siguranta: Este o provocare sa fii cât mai mult timp alaturi de detinuti, asa ca vechea modalitate de 
siguranta dinamica este redusa destul de mult. Modul de prioritizare a sarcinilor zilnice aduce 
provocari acestui timp. Siguranta statica este buna, camerele peste tot. Deci siguranta statica pentru 
personal este buna, dar siguranta dinamica a scazut. 



 
Stresul poate fi împartit în mai multe zone. 
Exista stresul zilnic pe sectii, lipsa personalului, prea multe sarcini de facut cu prea putin personal 
disponibil. E o zi obisnuita la închisoarea noastra. 
Stresul legat de asteptari, se refera la obiective mari dupa studiile pe care le-ai avut si munca nu te 
provoaca suficient asa ca ai senzatia de burnout si stres psihic care vine din faptul ca nu-ti faci treaba 
suficient de bine. 
Accentul principal este dat de orele de deschidere pentru detinuti si buget, prea putini oameni la 
munca pentru tot ce ar trebui facut. Multa vreme folosirea orelor suplimentare a reprezentat o 
provocare, oamenii chiar muncesc prea mult si sunt într-un fel epuizati / saturati sa munceasca prea 
mult. 
 
Cerinta de documentare atrage atentia din munca directa cu un detinut pe sectie. Este întotdeauna o 
chestiune de documentare pentru tot ce se face pe sectie si concret cu fiecare detinut. 
  
Distanta în linie pare a fi mare, uneori prea mare, iar informatiile care plutesc în linie nu sunt suficient 
de precise despre provocarile de zi cu zi sau despre sarcinile pe termen lung. Mai degraba, 
informatiile au fost filtrate in asa mod incat arata doar cele mai pozitive lucruri.  
 
Noul director intentioneaza sa schimbe si sa dezvolte organizatia, dar a mostenit un corp de 
conducere putin greoi si diferentiat. Un management numit de-a lungul veacurilor si care nu a reusit 
sa tina pasul cu conducerea si dezvoltarea moderna. Din când în când, exista si cate o situatie de 
hartuire sexuala, dar deja este pe ordinea de zi de fapt în aceasta era.” 
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