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In cadrul proiectului Itinerariul Dialog ID, cel de-al doilea semestru a fost caracterizat de analiza aspectelor teoretice privind
dialogul social, partenerii, scopurile urmarite, jocuri de rol, vizite de studiu, focus grupuri, simulari, solutionarea aspectelor neclare,
aprofundarea know-how-ului partenerilor si stabilirea activitatilor si strategiilor urmatoare.

Focus group, 20 mai 2013
Ca urmare a evaluarii ofertelor pentru
serviciile de consultanta in cercetare si
dezvoltare, insemnand livrarea serviciilor
care
aprofundeaza
expertiza
imbunatatirii dialogului social, I-Zone
Knowledge Systems a castigat licitatia.
Tiago Leitao, reprezentant al I-Zone
Knowledge Systems in Romania, a
coordonat focus grupul organizat la sediul
Administratiei
Nationale
a
Penitenciarelor, pe 20 mai 2013.
In cadrul intalnirii, s-a pus accent pe
definirea dialogului social din ambele
perspective: a angajatorului si a
angajatului, prioritizarea elementelor

cheie care definesc dialogul social,
diferenta intre perceptia dialogului social
si a negocierii collective, identificarea
limitelor dialogului social, modalitatea de
informare / consultare si negociere si in
final, stabilirea pasilor care trebuie
urmati in cadrul proietului, in vederea
imbunatatirii dialogului social, inclusiv
dupa finalizarea proiectului.
Tiago Leitao a facilitat discutiile prin
tehnici
moderne
de
interactiune,
adresand intrebari, dezvoltand noi idei
din raspunsurile primite, abordarea
permitand si implicand o participare
active a tuturor celor prezenti.

TESTIMONIALE
Catalin Bejan
director general ANP
“Ideal ar fi combinarea intre un
model cultura al dialogului social,
dar intr-un cadru legal puternic.”
Stefan Teoroc
presedinte SNLP
“Cand se vorbeste de dialog social,
se vorbeste de parteneri sociali.”
Adrian Neagoe
vicepresedinte SNLP
“Toate lucrurile se invata, inclusiv
dialogul social si exprimarea,
folosindu-se un instrument
adecvat.”
Leonard Anghel
reprezentant Ministerul Justitiei
“Nu avem o cultura a societatii
indreptata spre dialogul social.”
Mihaela Neacu
prim-vicepresedinte SNLP
“Prin proiect, dialogul social trebuie
dezvoltat si la nivel de unitate.”
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Vizita de studiu in Norvegia
In cadrul proiectului Itinerariul Dialog ID, in perioada 8-12
aprilie 2013, o delegatie compusa din reprezentantii Sindicatului
National al Lucratorilor de Penitenciare (membrii Biroului
Executiv) si reprezentantii sistemului penitenciar romanesc
(directorul general si seful Serviciului Cooperare si Programe) au
efectuat o vizita de studiu in Norvegia.
In cadrul deplasarii, urmatoarele au fost vizitate:
• Serviciile Corectionale din Norvegia – intalnire cu
directorul general si presedintele KY
• Penitenciarul Bastoy
• Penitenciarul Ila
• Penitenciarul Oslo
• Serviciile de Probatiune din Norvegia
• Academia KRUS din Oslo
In cadrul vizitei, accentul s-a pus pe discutii privind practica dialogul social la nivel local / national, cat si munca decenta si
conditiile de munca.
In urma vizitei de studiu, a fost intocmit un raport si au fost publicate concluziile pe website-ul si pagina oficiala de Facebook a
proiectului Itinerariul Dialog ID. De asemenea, reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor au livrat un raport cu
rezultatele vizitei de studio Ministrului Justitiei din Romania.

Vizita de monitorizare Innovation Norway
In data de 27 mai 2013, reprezentantii Innovation Norway, Daniela
Knut Ringstad au efectuat o vizita de monitorizare la sediul SNLP,
promotorul proiectului Itinerariul Dialog ID.

Chifan si

Vizita a inceput prin prezentarea tuturor participantilor (din partea
Stefan Teoroc – presedinte, Mihaela Neacsu – prim vicepresedinte,
Neagoe – vicepresedinte, Catalina Chersin – asistent manager si din
Qualify Just IT Solutions and Consulting Lda: Tiago Leitao, manager

SNLP:
Adrian
partea
Romania).

Urmare introducerii, Adrian Neagoe in calitate de manager de proiect, a
pe scurt statusul proiectului: activitatile derulate si cele in curs,
realizate, analiza de contingenta (analiza de risc), bariere neprevazute si
evenimentelor din perioada urmatoare.

prezentat
achizitiile
agenda

In acest context, au fost clarificate aspecte semnalate de SNLP, cat si de Innovation Norway.
De asemenea, Tiago Leitao a prezentat chestionarul in curs de implementare, privid dialogul social si instruirea in domeniul
dialogului social la nivel European.
In final, SNLP este felicitat pentru implementarea proiectului Itinerariul Dialog, premiera la nivelul sistemului penitenciar romanesc.
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Implementarea CHESTIONARULUI privind dialogul social
In iunie 2013, a fost implementat chestionarul online!
Chestionarul online a fost dezvoltat in vederea colectarii informatiei despre practica si politicile
dialogului social la nivel national. Informatia va creste performantele si va imbunatati cultura
dialogului social, cat si agenda pentru munca decenta in sistemul penitenciar din Romania.
Prin acest demers, coroborat cu rezultatele unor cercetari teoretice privind socialul dialog, va fi
dezvoltat un program de formare privind dialogul social adresat atat angajatorilor cat si
angajatilor.
Chestionarul se refera la diferite perspective ale fenomenului de dialog social, toate raspunsurile
fiind confidentiale. Se pune accentul pe colectarea a cat mai multe raspunsuri si viziuni, din ambele
perspective. Prin aceasta cale, se faciliteaza identificarea barierelor care ingreuneaza dialogul
social, dar si asteparile fiecarui partener. Rezultatele chestionarului vor fi prezentate si dezbatute in cadrul conferintei organizate
in zilele de 25 si 26 septembrie 2013, eveniment sprijinit de SNLP in organizarea intalnirii dintre reprezentantii organizatiilor
Europene sindicale din sistemul penitenciar, afiliate EPSU.

Intalnire parteneri proiect, intalnire interactiva
Pe parcursul a doua zile, pe 18 si 19 iunie 2013, in cadrul intalnirii
reprezentantilor partenerilor din proiect, activitatile au fost interactive, fiecare
participant fiind implicat in diferite situatii. Discutiile au fost bazate pe
adresarea intrebarilor si dezbaterea raspunsurilor.
•
•
•
•
•
•

La ce ne referim cand spunem dialog social?
La ce ne referim cand spunem munca decent si promovarea
sindicalizarii?
La ce ne asteptam, ce nu acceptam si cum vedem inovatia?
Ce s-a intamplat si ce urmeaza sa se intample?
Cine sunt negociatorii si cum negociaza?
Cum ar trebui realizat programul de formare privind dialogu social?

Pentru a stabili o tematica eficienta pentru programul de formare prin care se
urmareste imbunatatirea dialogului social, pe parcursul intalnirii au fost
discutate si analizate toate aspectele definitorii unui curs cu obiective propuse,
atinse.
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