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ADNOTARE 

Mărgărint Tatiana „Particularități ale comportamentului ritual și tabuului în funcționalitatea 

subculturilor”. Teză de doctor în filosofie. Specialitatea: 631.01 Ontologie și gnoseologie,  

Chișinău, 2022 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 140 de pagini de text 

de bază, bibliografie din 339 de titluri, 4 anexe. Rezultatele cercetării realizate sunt publicate în 14 lucrări 
științifice cu un volum total de 12,15 c.a.  

Cuvinte-cheie: ritual, tabu, subcultură, subcultură penitenciară, comportament ritual, interdicții 

rituale, existență umană, umanizarea sistemului penitenciar, resocializarea deținuților.   
Domeniul de studiu: Ontologie și Gnoseologie 631.01.   

Scopul prezentei cercetări constă în fundamentarea particularităților comportamentului ritual și 

tabuului în funcționalitatea diverselor subculturi din perspectivă ontologică, implicit evidențierea 

dimensiunilor semnificative ale existenței umane în subcultura penitenciară, a modului specific de a 
construi relații interumane și de a percepe lumea din jur. 

Obiectivele cercetării: identificarea conceptelor și teoriilor existente privind dinamica 

subculturilor; determinarea complexității comportamentului ritual în contextul experienței umane; 
stabilirea interacțiunilor dintre ritual și tabu din perspectivă ontologică; evidențierea cauzelor și 

manifestărilor subculturii penitenciare ca efect al încarcerării; analiza elementelor subculturii 

penitenciare, a spațiului și timpului în mediul penitenciar; diferențierea riturilor de trecere prezente în 
penitenciarul pentru minori nr.10 Goian; determinarea posibilității de diminuare a fenomenului 

subculturii în mediul penitenciar; estimarea posibilităților de reformare a sistemului penitenciar și de 

umanizare a detenției în conformitate cu noile cerințe; justificarea strategiilor de resocializare a 

persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova. 
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obținute derivă din abordarea ontologică a 

ritualului și tabuului ca elemente ale subculturii, posibilă datorită cercetării calitative realizate în spațiul 

penitenciar. Analiza informației colectate a oferit oportunitatea să identificăm modalități concrete de 
resocializare a persoanelor deținute, posibile aspecte ale reformelor care să fie eficiente în sistemul penitenciar. 

Cercetarea oferă o bază teoretică pentru elaborarea unui sistem de măsuri ce ar permite: diminuarea influenței 

negative a subculturii penitenciare asupra deținuților; prevenția comportamentului violent al unor categorii de 
deținuți; planificarea activităților de resocializare a deținuților etc. Elementul inovator rezidă în realizarea 

cercetării de teren cu deținuți din toate instituțiile penitenciare din Republica Moldova și cu persoane eliberate 

din detenție, care și-au ispășit pedeapsa în penitenciarele din țară și din Rusia.  

Problema științifică importantă soluționată rezidă în fundamentarea științifică a ritualului și 
tabuului în raport cu subcultura penitenciară, fapt care a permis determinarea barierelor în resocializarea 

deținuților în vederea reîntoarcerii societății a persoanelor care ușor se vor adapta la normele și valorile 

societății. Determinarea strategiilor eficiente de reformare și umanizare a instituțiilor penitenciare care au 
umanismul drept principiu al detenției.  

Semnificația teoretică relevă că subcultura penitenciară a fost cercetată, însă accentul abordărilor 

date a fost pus pe straturile informale,  şi normele informale, argoul din optica criminologică şi penală. În  

special, ne-am axat pe ritualurile performate de către indivizi, tabuurile existente în relațiile dintre ei, 
argoul ca element al comportamentului ritual, toate din perspectivă filosofică. Aspectele abordate 

contribuie la înțelegerea în profunzime a dimensiunilor existenței umane în spațiul penitenciar, a 

comportamentului ritual ca pattern al ordinii în contextul experienței umane, a strategiilor de reformare a 
sistemului penitenciar, a umanizării detenției și resocializării deținuților.  

Valoarea aplicativă a tezei de doctor. Activitatea de teren, realizată în cadrul diverselor cercetări, 

a permis înțelegerea esenței subculturii penitenciare, a ritualurilor și tabuurilor abordate în teza de doctor. 
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate, în cadrul unor conferințe, angajaților Administrației Naționale 

a Penitenciarelor, consilierilor de probațiune, judecătorilor, procurorilor, reprezentanților ONG-urilor din 

domeniu.  

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile de bază și recomandările tezei de doctor au 
fost prezentate în cadrul mai multor conferințe științifico-practice naționale și internaționale. Rezultatele 

investigațiilor pot fi utilizate la elaborarea programelor de resocializare a persoanelor deținute, la 

programele educaționale care se axează pe diminuarea fenomenului subculturii în mediul penitenciar, la 
elaborarea strategiilor de reformare și umanizare ale instituțiilor penitenciare. 
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АННОТАЦИЯ 

Мэргэринт Татьяна „Особенности ритуального поведения и табу в функциональности субкультур”. 

Докторская диссертация по философии, специальность: Онтология и гносеология,  

Кишинев, 2022 

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, 140 страниц 

основного текста, библиографию из 339 источников, 4 приложений. Результаты проведенных исследований 

представлены в 14 научных работах с общим объемом 12,15 а.л. 

Ключевые слова: ритуал, табу, субкультура, пенитенциарная субкультура, ритуальное поведение, 

ритуальные запреты, человеческое существование, гуманизация пенитенциарной системы, ресоциализация 

заключенных. 
Область исследования: Онтология и Гносеология 631.01. 

Целью данного исследования является обоснование особенностей ритуального поведения и табу в 

функциональности различных субкультур с онтологической точки зрения, имплицитно выделяя значимые 

измерения человеческого существования в пенитенциарной субкультуре, специфического способа 

построения межличностных отношений и мировосприятия. 

Задачи исследования: выявление существующих концепций и теорий динамики субкультур; 

определение комплексности ритуального поведения в контексте человеческого опыта; установление 

взаимодействий между ритуалом и табу с онтологической точки зрения; раскрытие причин и проявлений 

пенитенциарной субкультуры как следствия тюремного заключения; анализ элементов пенитенциарной 

субкультуры, пространства и времени в пенитенциарной среде; дифференциация обрядов посвящения в 

пенитенциарном учереждении для несовершеннолетних № 10 Гоян; выявление возможности уменьшения 
феномена субкультуры в пенитенциарной среде; оценка возможностей реформирования пенитенциарной 

системы и гуманизации содержания под стражей в соответствии с новыми требованиями; обоснование 

стратегий ресоциализации лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях RM. 

Научная новизна и оригинальность полученных результатов вытекает из онтологического 

подхода к ритуалам и табу как элементам субкультуры, которые возможны благодаря качественным 

исследованиям, проводимым в пенитенциарном среде. Анализ собранной информации дал нам возможность 

определить конкретные способы ресоциализации заключенных, возможные аспекты реформ, которые будут 

эффективными в пенитенциарной системе. Исследование дает теоретическую основу для разработки 

системы мер, которые позволят: снизить негативное влияние пенитенциарной субкультуры на заключенных; 

предотвращение агрессивного поведения отдельных категорий заключенных; планирование мероприятий по 

ресоциализации заключенных и т.д. Новаторский элемент заключается в проведении полевых 

расследований с заключенными из всех пенитенциарных учреждений Республики Молдова и с лицами, 
освобожденными из-под стражи, отбывшими наказание в пенитенциарных учреждениях страны и т.д.  

Научная проблема. Решенная важная научная проблема заключается в научном обосновании 

ритуалов и табу применительно к пенитенциарной субкультуре, что позволило определить барьеры в 

ресоциализации заключенных с целью возвращения в общество людей, которые легко адаптируются к 

общественным нормам и ценностям. Определение эффективных стратегий реформирования и гуманизации 

пенитенциарных учреждений, в которых принципом содержания под стражей является гуманизм.  

Теоретическая значимость. Пенитенциарная субкультура исследовалась, но акцент данных 

подходов был сделан на неформальных кастах, неформальных нормах, жаргоне с криминологической, 

криминальной точки зрения. Нас интересовали ритуалы, выполняемые отдельными людьми, существующие 

табу в их отношениях, сленг как элемент ритуального поведения – все с философской точки зрения. 

Рассмотренные аспекты способствуют глубокому пониманию аспектов человеческого существования в 
пенитенциарном пространстве, ритуального поведения как модели порядка в контексте человеческого 

опыта, стратегий реформирования пенитенциарной системы, гуманизации содержания под стражей и 

ресоциализации заключенных.  

Практическая значимость. Полевая деятельность, проведенная в рамках различных исследований, 

позволила понять сущность пенитенциарной субкультуры, ритуалов и табу, изложенных в докторской 

диссертации. Результаты расследований были представлены на конференциях сотрудникам Администрации 

Пенитенциарных Учреждений, консультантам по пробации, судьям, прокурорам, представителям НПО на 

местах.  

Внедрение научных результатов. Основные выводы и рекомендации диссертации были 

представлены на республиканских и международных научно-практических конференциях. Результаты 

исследований могут быть использованы при разработке программ по ресоциализации заключенных, 

образовательных программ, направленных на уменьшение влияния феномена субкультуры в 
пенитенциарной среде, при разработке стратегий реформирования и гуманизации пенитенциарных 

учреждений. 
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ANNOTATION 

Margarint Tatiana „The peculiarities of ritual behavior and taboo in the functionality of subcultures”. 

Doctoral thesis in philosophy at the specialty: Ontolology and gnoseology.  

Chisinau, 2022 

The thesis includes: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, 140 basic 

text pages, bibliography with 339 titles, 4 annexes. The results of the research conducted are presented in 14 

scientific papers with a total volume of 12.15 c.a.  

Keywords: ritual, taboo, subculture, penitentiary subculture, ritual behavior, ritual prohibitions, human 

existence, humanization of the penitentiary system, resocialization of prisoners. 

Area of research: Ontology and Gnoseology 631.01. 

The aim of this research is to substantiate the particularities of ritual behavior and taboo in the 

functionality of various subcultures from an ontological perspective, implicitly highlighting the significant 

dimensions of human existence in the penitentiary subculture, the specific way of building interpersonal 

relationships and perceiving the world around. 

Research goals: identification of existing concepts and theories on subcultural dynamics; determining 

the complexity of ritual behavior in the context of human experience; establishing the interactions between 

ritual and taboo from an ontological perspective; highlighting the causes and manifestations of the penitentiary 

subculture as an effect of incarceration; analysis of the elements of the penitentiary subculture, of space and 

time in the penitentiary environment; differentiating of the rites of passage present in the Goian nr.10 juvenile 

penitentiary; determining the possibility of diminishing the phenomenon of subculture in the penitentiary 

environment; estimating the possibilities for reforming the penitentiary system and humanising detention in 

accordance with the new requirements; justification of strategies for resocialization of persons detained in 

penitentiaries in the Republic of Moldova.  

The scientific novelty and the originality of the obtained results derives from the ontological 

approach of ritual and taboo as elements of the subculture possible due to the qualitative research carried out in 

the penitentiary space. The analysis of the collected information gave us the opportunity to identify concrete 

ways of resocializing detainees, possible aspects of reforms that would be effective in the penitentiary system. 

The research provides a theoretical basis for the elaboration of a system of measures that would allow: 

diminishing the negative influence of the penitentiary subculture on the detainees; prevention of violent 

behavior of certain categories of detainees; planning detainee resocialization activities, etc. The innovative 

element lies in conducting field research with detainees from all penitentiary institutions in the Republic of 

Moldova and with persons released from detention, who have served their sentences in penitentiaries in the 

country and in Russia.  

The scientific novelty and the originality of the obtained results derives in the scientific 

fundamentation of ritual and taboo in relation to the penitentiary subculture, which allowed the determination 

of barriers in resocializing detainees in order to return to society people who will easily adapt to society's 

norms and values. Determining of effective strategies for reforming and humanizing penitentiary institutions 

that have humanism as a principle of detention. 

Theoretical significance. The theoretical significance reveals that the penitentiary subculture was 

researched, but the emphasis of the given approaches was put on the informal castes, the informal norms, the 

slang from the criminological, criminal point of view. We were interested in the rituals performed by 

individuals, the existing taboos in their relationships, the slang as an element of ritual behavior, all from a 

philosophical perspective. The approached aspects contribute to the deep understanding of the dimensions of 

human existence in the penitentiary space, of the ritual behavior as a pattern of order in the context of human 

experience, of the strategies of reforming the penitentiary system, of humanizing detention and resocializing 

detainees. The thesis can be a benchmark for further scientific investigations in the field of social ontology and 

other adjacent branches, such as anthropology, sociology, psychology, etc. 

The empiric value of the thesis. The field activity, carried out within the various researches, allowed 

the understanding of the essence of the penitentiary subculture, of the rituals and taboos approached in the 

doctoral thesis. The results of the research were presented, in some conferences, to the employees of the 

National Administration of Penitentiaries, probation counselors, judges, prosecutors, representatives of NGOs 

in the field.  

Implementation of scientific results. The basic conclusions and recommendations of the doctoral 

thesis were presented at several national and international scientific-practical conferences. The results of the 

investigations can be used in the elaboration of the resocialization programs of the detainees, in the educational 
programs that aim to diminish the subculture phenomenon in the penitentiary environment, in the elaboration 

of the reform and humanization strategies of the penitentiary institutions. 
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INTRODUCERE 

 

Actualitatea și importanța temei abordate. Subcultura, în general, și subcultura 

penitenciară, în particular, sunt teme actuale, pe care le abordăm în teză din perspectiva omului 

ca purtător al unei culturi, ca parte a unei comunități şi ca entitate obiectiv-subiectivă. Alegerea 

temei de cercetare a fost motivată de interesul apărut în cadrul realizării unor cercetări de teren în 

spațiul penitenciar, respectiv grupurile țintă au fost deținuții. În cadrul acestor cercetări am 

constatat că, în pofida eforturilor de umanizare a legislației penale în privința reducerii 

pedepselor, rata populației penitenciare a Republicii Moldova este de aproximativ 215,2 deținuți 

la 100.000 de locuitori, la data de 31 ianuarie 2021, ceea ce depășește cu mult media europeană, 

de aproximativ 100 de deținuți la 100.000 de locuitori. Numărul mare de deținuți, care este 

complicat de gestionat, subcultura penitenciară, problemele ce țin de asigurarea condițiilor 

umane de detenție etc. fac dificil de realizat resocializarea celor aflați în custodia statului.  

Menţionăm că există mai multe argumente în favoarea actualității acestei teme, precum: 

1. Mediul penitenciar este un mediu închis, despre viața în detenție putem afla doar din 

acte oficiale și de la cei care execută sau au executat pedeapsa penală. Realizarea studiilor 

teoretico-practice în acest spațiu oferă posibilitatea să cunoaștem o lume ce se află dincolo de 

zidurile penitenciarului. O instituție totală are nevoie de rezultatele cercetărilor științifice ca să 

poată vedea, prin intermediul experților, realitatea din instituțiile penitenciare, pentru a asigura 

condiții umane de detenție.  

2. Subcultura penitenciară reprezintă un tot întreg, format din ritualuri, tabuuri, valori, 

norme, mod de viață etc., care pot ușura sau complica procesul resocializării deținutului. 

Rezultatele cercetării acestei probleme indică modalitățile care fac facilă resocializarea și 

reintegrarea în societate a persoanei după perioada de detenție. Este important ca persoana 

eliberată să nu prezinte pericol pentru sine și pentru comunitate. 

Tema dată are o importanță vădită prin faptul că în studiul realizat ne propunem să 

clarificăm următoarele noțiuni: subcultură, existență umană, comportament ritual, tabu, spațiu și 

timp în detenție, atât din punct de vedere teoretic, cât și aplicativ. Un element important al vieții 

sociale îl constituie relațiile interumane. Orice persoană este dependentă de celelalte și își dorește 

să fie acceptată în grup. În penitenciar, individul este dependent de comunitatea deținuților, care 

are un specific al său în relaționare. Astfel, analizăm în teză acest caracter distinct, care ne va 

permite, în consecință, să utilizăm, cu maximă eficiență, cunoștințele obținute pentru a efectua 

schimbări în mediul penitenciar. 
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Constatările şi concluziile cercetărilor de teren pot servi la schimbarea situației în 

penitenciare ca spații ale existenței umane. Recomandările cu privire la resocializare pot oferi 

repere Administrației Naționale a Penitenciarelor cu privire la programele în care să fie implicați 

deținuții în scopul schimbării lor pozitive. 

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul prezentei cercetări constă în fundamentarea 

particularităților comportamentului ritual și tabuului în funcționalitatea diverselor subculturi din 

perspectivă ontologică, implicit evidențierea dimensiunilor semnificative ale existenței umane în 

subcultura penitenciară, a modului specific de a construi relații interumane și de a percepe lumea 

din jur. 

În vederea atingerii scopului propus, au fost preconizate următoarele obiective ale 

cercetării:  

- Identificarea conceptelor și teoriilor existente privind dinamica subculturilor; 

- Determinarea complexității comportamentului ritual în contextul experienței umane; 

- Stabilirea interacțiunilor dintre ritual și tabu din perspectivă ontologică; 

- Evidențierea cauzelor și manifestărilor subculturii penitenciare ca efect al încarcerării; 

- Analiza elementelor subculturii penitenciare, a spațiului și timpului în mediul penitenciar; 

- Diferențierea riturilor de trecere prezente în penitenciarul pentru minori nr.10 Goian; 

- Determinarea posibilității de diminuare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar; 

- Estimarea posibilităților de reformare a sistemului penitenciar și de umanizare a detenției 

în conformitate cu noile cerințe; 

- Justificarea strategiilor de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din 

Republica Moldova. 

Ipoteza generală de cercetare a tezei de doctorat. Comportamentul ritual și tabuul sunt 

modele specifice, tipare care reprezintă, într-un mod simplificat, structura subculturilor. 

Comportamentul ritual leagă membrii subculturii unii de alții și ajută la menținerea coeziunii 

sociale. Noii membri pot aprecia ritualurile și tabuurile ca pozitive sau negative, iar, în final, 

ajung să le perceapă ca o normalitate și să le promoveze. 

Ipoteza particulară de cercetare a tezei de doctorat. Resocializarea deținuților este dificil 

de realizat din cauza subculturii penitenciare care dictează un anumit tip de comportament ritual, 

tabuuri, valori și norme, influențând negativ personalitatea deținuților. Resocializarea deținuților, 

în majoritatea cazurilor, prezintă un insucces deoarece nu sunt implementate reforme eficiente în 

sistemul penitenciar și nu este umanizată detenția. 

Baza teoretico-metodologică a cercetării subculturilor o constituie trei tradiții, promovate 

de reprezentanții lor: 1. Școala de la Chicago, care, în anii 1923-1932, cu ajutorul primilor 
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etnografi ai şcolii: N.Anderson, P.Cressey, R.Park, F.M.Thrasher, H.W.Zorbaugh ș.a., pune 

accentul în cercetări pe subculturile urbane deviante; 2. Centrul din Birmingham pentru Studii 

Culturale Contemporane, în anii 1976-1981, J.Clarke, S.Hall, D.Hebdige şi P.Willis pun 

accentul pe noțiunile de clasă, conflict, stil și rezistență; 3. Răspunsurile „post-subculturale”, 

anul 2001, reprezentanții P.Sweetman, M.Atkinson, D.Muggleton ș.a. se întreabă dacă noțiunea 

de subcultură trebuie să fie reformulată sau abandonată. 

Suportul științifico-teoretic l-au constituit lucrările cercetătorilor interesați de problema 

subculturilor, comportamentelor rituale, existenței umane: M.Segre, A.Dauzat, A.Niederer, 

S.I.Levicova, V.A.Babaho, G.A.Nigmatulina, E.Saharneanu, A.Suceveanu, L.Roșca, V.Buzilă, 

S.Coandă, G.Bobână, E.Bogatu, V.Țapoc, T.Țîrdea, R.Grosu, O.Rusu, D.Dodul, A.Pancu, 

A.Zelenschi, E.Lozovanu, I.Sîrbu, A.Oceretnîi, M.Vîrlan, C.Șchifirneț, O.D.Solonar, M.Coman, 

R.Voica, G.I.Dianu, E.Soroceanu, T.D.Stănciulescu, D.D.Roșca, I.Pârvu, D.Drăghicescu, M.Florian, 

P.P.Negulescu ș.a. 

Analiza diverselor studii, care direct sau indirect abordează problema ritualului, permite 

evidențierea următoarelor direcții: 

- Cercetarea ritualului ca simbol, ca mijloc de comunicare, a rolului său în societate: 

E.Durkheim, C.Lévi-Strauss, E.Leach, E.Taylor, V.Turner, C.Geertz, J.Frazer, L.Blaga 

ș.a. 

- Definirea noțiunilor rit, mit, ritual: C.Klukhohn, H.A.Murray, A.D.Smitt, E.Taylor, 

J.Frazer, M.Eliade ș.a. 

- Analiza principalelor tipuri de rituri și funcțiile lor: E.Durkheim, A.Van Gennep, 

E.Leach, A.Radcliffe-Brown ș.a. 

- Studiul riturilor unor societăți și culturi concrete: A.Van Gennep, R.Benedict, A.Kroeber, 

B.Malinowski, A.Radcliffe-Brown, M.Eliade, L.Blaga ș.a. 

- Cercetarea caracteristicilor socio-psihologice ale ritualului: S.Freud, E.Fromm, C.G.Jung ș.a. 

- Evidențierea și analiza proprietăților de bază ale riturilor: E.Durkheim, A.Van Gennep, 

V.Turner, A.K.Baiburin ș.a. 

- Studiul ritualului în societățile arhaice: E.Meletinskii, J.Huizinga ș.a. 

- Examinarea relației dintre mit, artă și ritual: E.Cassirer, C.S.Pierce ș.a. 

În studiul subculturii criminale sugestive sunt lucrările autorilor: M.Sykes Gresham, 

Societatea captivilor: Studiu al unei instituții de maximă securitate (The Society of Captives: A 

Study of a Maximum Security Institution), publicată în 1958; V.M.Anisimcov, Subcultura 

criminală și neutralizarea ei în instituțiile de corecție din Rusia (Криминальная субкультура и 

ее нейтрализация в исправительных учреждениях России), 1998; V.Sereda, V.Toncoglaz, 
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I.Plohotniuc, L.Boliuh, Subcultura criminală (Криминальная субкультура), 2002; Ș.Bruno, 

Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală, 2006; C.Damboeanu, 

Penitenciarele din România. Efecte asupra vieții deținuților (Prisons in Romania. Effects on 

offenders’ lives), 2015; A.Gasparyan, G.Slade, J.Van Poecke, V.Zaharia, Studiul privind 

subcultura criminală în penitenciarele din Republica Moldova (Baseline Study into Criminal 

Subculture in Prisons in the Republic of Moldova), 2018 ș.a. Acești autori abordează subiectul 

subculturii penitenciare și a problemelor sistemice cu care se confruntă instituțiile de detenție din 

Statele Unite ale Americii, Rusia, România, Republica Moldova.  

Metodologia cercetării. În cercetarea particularităților comportamentului ritual și al 

tabuului în funcționalitatea subculturilor am utilizat diferite metode de cercetare științifică, 

precum: metoda comparativă în prezentarea asemănărilor și deosebirilor dintre subcultura 

penitenciară din Rusia, România, Republica Moldova; metoda analitico-sintetică, metoda 

deducției, metoda inducției utilizate în studiul evoluției metodelor de resocializare a infractorilor; 

metoda analizei de conținut, folosită în înțelegerea cadrului normativ, a strategiilor naționale ce 

vizează reformarea și umanizarea sistemului penitenciar; metoda prospectivă, utilizată în vederea 

identificării modalităților eficiente de suprimare a fenomenului subculturii penitenciare, a 

reformării și umanizării instituțiilor penitenciare din Republica Moldova. În cadrul cercetării de 

teren am aplicat metoda hermeneutică în interpretarea mesajelor celor intervievați pentru 

înțelegerea specificului existenței persoanelor deținute în spațiul penitenciar. În partea practică a 

cercetării am aplicat metoda interviului individual, metoda observației directe în penitenciarele și 

izolatoarele de urmărire penală, complementate de metoda studiului de caz realizat cu privire la 

riturile de trecere în penitenciarul pentru minori nr.10 Goian. O parte de interviuri au fost 

realizate cu deținuți în penitenciarele din Republica Moldova: femei și bărbați, adulți și minori; o 

altă parte de interviuri individuale a vizat grupul persoanelor eliberate din detenție, unii dintre 

care și-au ispășit pedeapsa în penitenciarele din Rusia. Pentru a analiza subiectele privind 

reformarea și umanizarea sistemului penitenciar, strategiile de resocializare, am intervievat 

experți: angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, angajați ai Inspectoratului 

Național de Probațiune, reprezentanți ai ONG-urilor etc. (Anexe. Tabelul 1. Categoria de 

persoane intervievate). Pentru o eficientă comunicare cu grupul-țintă al cercetării, au fost 

respectate următoarele principii: acordul informat; protecția bunăstării psihologice; contribuțiile 

individuale ale celor intervievați; confidențialitatea răspunsurilor individuale. 

Noutatea științifică a rezultatelor obținute. Noutatea problemei ştiinţifice soluţionate 

derivă din abordarea ontologică a ritualului și tabuului ca elemente ale subculturii, posibilă 

datorită cercetării calitative, realizate în spațiul penitenciar. Analiza informației colectate a oferit 
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oportunitatea să identificăm modalități concrete de resocializare a persoanelor deținute, aspecte 

posibile ale reformelor pentru a fi eficiente în sistemul penitenciar. Cercetarea oferă bază 

teoretică pentru elaborarea unui sistem de măsuri, ce ar permite: diminuarea influenței negative a 

subculturii penitenciare asupra deținuților; prevenția comportamentului violent a unor categorii 

de deținuți; planificarea activităților de resocializare a deținuților etc. Cercetarea de teren cu 

deținuți din toate instituțiile penitenciare din Republica Moldova și cu persoane eliberate din 

detenție, care și-au ispășit pedeapsa în penitenciarele din țară și din Rusia a făcut posibilă 

abordarea inovatoare a ritualului și tabuului ca elemente a subculturii penitenciare sub aspect 

ontologic pentru prima dată. Opiniile deținuților și persoanelor eliberate au constituit baza 

concluziilor și recomandărilor elaborate privind diverse probleme legate de existența umană în 

subcultura penitenciară.  

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a tezei de doctor. Analiza teoretică a temei 

studiate relevă că subcultura penitenciară a fost cercetată, prin accentul abordărilor pus pe 

straturile informale şi normele informale, argoul din optica criminologică şi penală. În special, 

ne-am axat pe ritualurile performate de către indivizi, tabuurile existente în relațiile dintre ei, 

argoul ca element al comportamentului ritual, toate din perspectivă filosofică. Aspectele abordate 

contribuie la înțelegerea în profunzime a dimensiunilor existenței umane în spațiul penitenciar, a 

comportamentului ritual ca pattern al ordinii în contextul experienței umane, a strategiilor de 

reformare a sistemului penitenciar, a umanizării detenției și resocializării deținuților. Teza poate 

constitui un reper pentru investigațiile științifice ulterioare din domeniul ontologiei sociale și din 

alte ramuri adiacente, cum ar fi: antropologia, sociologia, psihologia criminală, criminologia etc. 

Cu referire la valoarea aplicativă a tezei de doctor relatăm că în cadrul Centrului de 

Cercetări Calitative în Antropologie al Universității de Stat din Moldova, autorul a participat la 

următoarele cercetări antropologice: Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru 

minori Goian, 2014; Violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, 

viitor, 2016; activitatea de teren în cadrul tezei de doctor, 2016-2020. Aceste cercetări au permis 

înțelegerea esenței subculturii penitenciare, a ritualurilor și tabuurilor abordate în teza de doctor. 

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate, în cadrul unor conferințe, angajaților Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, consilierilor de probațiune, judecătorilor, procurorilor, 

reprezentanților ONG-urilor din domeniu. Concluziile și recomandările formulate au contribuit 

la îmbunătățirea unor activități, unor componente ale programelor de resocializare a deținuților. 

Cu susținerea ONG-lor naționale și internaționale, a fost oferită asistență psihologică, juridică, 

susținere în activitățile de instruire și educație minorilor și femeilor din penitenciare. 
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Aprobarea rezultatelor. Concluziile de bază și recomandările tezei au fost subiectul 

discuțiilor în cadrul Departamentului Filosofie și Antropologie al Universității de Stat din 

Moldova în anul 2020. Unele concepții și rezultate ale cercetării au fost prezentate în cadrul mai 

multor conferințe științifico-practice naționale și internaționale: Particularitățile studierii 

ritualului în cadrul științelor socioumane, la Conferința Științifică: Școala Internațională de 

Metodologie în Științele Socio-Umane, Chișinău 2015; articolul Argoul ca element al subculturii 

penitenciare, la Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională, Integrare prin 

cercetare și inovare, 2018; Strategii de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din 

Republica Moldova, la Conferința Științifică: Școala Internațională de Metodologie în Științele 

Socio-umane, 2018; articolul Modele de suprimare a fenomenului subculturii în mediul 

penitenciar, la Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională, Integrare prin 

cercetare și inovare, 2019; comunicarea Etnografia vieții deținuților: de la subcultură la 

resocializare, la Colocviul Internațional de Antropologie, 2019; articolul Viața în detenție. 

Antropologia cotidianului, publicat în Revista de Etnologie și Culturologie, 2020; articolul 

Resocializarea persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova. Abordare 

antropologico-filosofică, publicat în Revista Studia Universitatis Moldaviae, 2020; articolul 

Abordări ontologice ale reformării sistemului penitenciar și umanizării detenției. Cazul 

Republicii Moldova, publicat în Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2020. Au fost 

publicate două rapoarte ale cercetărilor antropologice, realizate în cadrul Centrului de Cercetări 

Calitative în Antropologie, Departamentul Filosofie și Antropologie: Saharneanu E., Mărgărint 

T. Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori – Goian. Studiu 

antropologic, 2014; Saharneanu E., Mărgărint T. Violența în familie și femeile în penitenciarul 

de la Rusca: trecut, prezent, viitor. Studiu antropologic, 2016. Rezultatele investigațiilor pot fi 

utilizate la elaborarea programelor de resocializare a persoanelor deținute, la programele 

educaționale axate pe diminuarea fenomenului subculturii în mediul penitenciar, la elaborarea 

strategiilor de reformare și umanizare ale instituțiilor penitenciare. 

Sumarul compartimentelor tezei. În Introducere este realizată argumentarea actualității 

şi importanței temei studiate, sunt formulate scopul şi obiectivele cercetării, ipotezele, noutatea 

ştiințifică a rezultatelor obținute, problema ştiințifică soluționată, importanța teoretică şi valoarea 

aplicativă a tezei. 

În capitolul I „Ritualul și tabuul ca elemente ale subculturilor: fundamentări 

teoretico-metodologice” este realizată intenția de a înțelege diversele semnificații ale noțiunilor: 

rit, ritual, ceremonie, tabu, fiind stipulat din start faptul că este evident că nu există un consens în 

definirea acestora. Apreciem cele două abordări în înțelegerea ritualurilor: abordarea 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
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hermeneutică și sintactică, una punând accent pe semantic, semiotic, alta interesându-se de 

dimensiunea lor sintactică. Astăzi, cercetătorii urmăresc să concilieze abordarea hermeneutică cu 

cea sintactică, conținutul și forma ritualului fiind considerate, în egală măsură, importante. Ceea 

ce se conturează la final este faptul că ritualul şi tabuul nu sunt un subiect simplu de studiat, 

deoarece ele vizează diverse aspecte ale vieții sociale, precum este religia, politica, relațiile 

interpersonale, sănătatea, cultura, subcultura etc. 

În capitolul II „Dimensiuni semnificative ale existenței umane în subcultura 

penitenciară” realizăm o analiză comparativă a subculturii penitenciare din Rusia, România și 

Republica Moldova; a specificului subculturii penitenciare; a efectelor subculturii asupra 

deținuților. Prezentăm un studiu de caz ce vizează penitenciarul pentru minori nr. 10 Goian, în 

cadrul căruia facem o analiză a riturilor de trecere performate de minori care influenţează 

pozitiv, dar și negativ viața lor. Acest capitol oferă, în mare parte, terenul cercetării în cadrul 

căruia au fost aplicate următoarele metode: interviul individual, observația şi studiul de caz, 

intenționând să înțelegem esența subculturii penitenciare din Republica Moldova, elementele 

comportamentului ritual și tabuurile existente în această subcultură. 

În Capitolul III „Strategii de reformare și umanizare ale instituțiilor penitenciare din 

Republica Moldova” cercetarea este concentrată pe analiza modelelor de suprimare a 

fenomenului subculturii, încercăm să identificăm cum poate fi reformat sistemul penitenciar și 

care sunt condițiile umanizării pedepsei pentru deținuții din penitenciare. La abordarea 

problemei relațiilor dintre deținuți-deținuți, deținuți-angajați, deținuți-societate etc., considerăm 

că este necesar de a se pune accentul pe conștiință și sensibilitate etică în toate aspectele 

activității instituțiilor penitenciare. Penitenciarul nu trebuie să fie un loc al răzbunării, ci un 

spațiu în care infractorul să fie instruit, educat. De asemenea, este necesar ca în penitenciar să fie 

pus accentul pe resocializare, încât la revenirea în societate să avem o persoană reintegrată, care 

va aprecia munca, familia, comunitatea etc.  

În compartimentul Concluzii generale și recomandări sunt prezentate rezultatele 

cercetărilor teoretice și sunt formulate concluziile cercetărilor filosofico-antropologice privind 

subcultura penitenciară, cercetări realizate în penitenciarele din Republica Moldova. De 

asemenea, sunt elaborate recomandări ce vizează diminuarea influenței subculturii penitenciare 

asupra deținuților, reformarea și umanizarea sistemului penitenciar, resocializarea deținuților.  

Bibliografia constă din 339 de surse teoretice. 

Cuvinte-cheie: ritual, tabu, subcultură, subcultură penitenciară, comportament ritual, 

interdicții rituale, existență umană, umanizarea sistemului penitenciar, resocializarea deținuților. 
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I. RITUALUL ȘI TABUUL CA ELEMENTE ALE SUBCULTURILOR: 

FUNDAMENTĂRI TEORETICO-METODOLOGICE 
 

1.1 Concepte și teorii privind dinamica subculturilor 

 

Filosofia şi antropologia ca domenii de cercetare operează cu noțiunile: cultură, 

subcultură, contracultură, definite diferit de către gânditori, uneori chiar ambiguu. Cercetătorii 

sunt interesați de abordările existente privind: raportul dintre cultură și subcultură, raportul dintre 

cultură și contracultură; tipologiile subculturii; funcțiile subculturii; elementele subculturii etc. În 

acest context, nu putem trece cu vederea concepția lui E. B.Taylor, în viziunea căruia, omului, ca 

ființă culturală, îi sunt proprii înțelegerea culturii ca un tot care include „cunoștințele, credințele, 

arta, dreptul, moravurile, datinile și oricare alte iscusințe și deprinderi dobândite de om ca 

membru al societății” [295]. Merită să menționăm că o definiție cuprinzătoare a culturii, 

apropiată de definiția lui E. B.Taylor, a fost propusă de către antropologul american 

M.J.Herskovtz, care descrie cultura ca parte a mediului realizată de om (the man made part of the 

enviroment) [268]. Aceste definiții reprezintă un început în înțelegea semnificației noțiunii de 

subcultură, care este centrală în prezenta cercetare. 

Cultura societății contemporane constă din mai multe subculturi care au atât aspecte 

comune, dar și diferențe. Pentru multe dintre ele, aceste deosebiri nu sunt un motiv de a se 

confrunta direct pentru a avea o poziție privilegiată în societate. Conform cercetătorului englez 

M.Brake, subcultura este set de norme și sistem de valori, diferite de cele general acceptate, ce 

contribuie la susținerea și dezvoltarea stilului colectiv de viață, care este diferit de stilul 

tradițional, acceptat în societatea dată [256]. N.J.Smelzer consideră că subcultură este oricare 

sistem de norme și valori care scoate în evidență grupul dintr-o comunitate [321]. C.Șchifirneț, 

cel care prin studiile sale a adus contribuții în sociologia și antropologia culturii, afirmă că: 

„Subculturile se manifestă ca forme specifice de expresie culturală în cadrul culturii globale a 

unei societăți. Această cultură are mai multe nivele, precum: cel al tradiției, al valorilor, al 

înțelegerii și al efectelor sale asupra simbolurilor existente într-o societate” [225, p.127].  

Definițiile de mai sus au în comun accentul pus pe normele şi valorile unui grup, 

comunități care împărtășesc comportamente și credințe diferite de cele ale culturii dominante. 

Opoziția față de cultura dominantă poate fi sau nu radicală. Considerăm importante în definirea 

noțiunii de subcultură și elementele de ordin fizic: obiectele rituale, aranjarea părului, 

vestimentația etc. Analiza acestor elemente, în cazuri concrete, poate caracteriza specificul 

respectivei subculturi.  
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Alături de mulți dintre teoreticienii subculturii, ne întrebăm: Care sunt condițiile necesare 

pentru apariția unei subculturi? Din studiile întreprinse reiese că o condiție ar fi existența unui 

număr de persoane care caută o soluție la problemele comune. Altceva ar fi că fiecare colectiv al 

societății are trăsături proprii, determinate de sex, vârstă, rasă, etnicitate, ocupație, diferențiindu-

se printr-un comportament și set de valori specifice. Așadar, condiția suficientă pentru existența 

subculturii este acceptarea normelor și valorilor comune unui grup. De altfel, acest grup, după 

cum menționează C.Șchifirneț, devine o sursă de valori cu influență formativă asupra 

autodezvoltării individuale [225, p.130]. O altă întrebare este: Care sunt elementele determinante 

ale subculturii? Ea se evidențiază prin stil propriu în muzică, dans, îmbrăcăminte, argou și mod 

de îngrijire, relații interumane etc. [225, p.131]. 

Putem conchide, deci, că subcultura reprezintă o cultură caracteristică unor grupuri sociale 

ce împărtășesc în comun norme și valori specifice, diferite de cele generale, acceptate social. 

Exemple concludente sunt: subcultura tinerilor, subcultura în diferite genuri de activitate, hobby-

uri, muzică etc. Subculturile funcționează concomitent cu acea cultură a membrilor societății din 

care face parte. Ele sunt văzute ca fiind în strânsă legătură cu schimbarea socială, astfel încât 

orice modificare în societate poate duce la apariția subculturii. 

Subcultura presupune un mod de viață diferit de cel general acceptat, limbaj cu un mod 

specific de exprimare a sentimentelor și a gândurilor, valori, abilități, aspirații, interese distincte 

de cele ale celorlalți membri ai societății. Înțelegerea subculturilor este realizată prin cercetările 

semiotice, antropologice ale felului în care funcționează comunicarea, ale relației dintre cod-

mesaj, argoului, simbolismului îmbrăcămintei, muzicii și ale relației subculturii cu ceea ce 

reprezintă cultura de bază. Conform lui E.Durkheim, membrilor, care fac parte dintr-o anumită 

subcultură, le este caracteristică coeziunea înaltă în cadrul  grupului, adică interdependența 

caracterizată prin loialitate și solidaritate. Aspectele importante, menționate în descrierea 

coeziunii sociale de către J.Jenson sunt: consolidarea relațiilor sociale, împărtășirea acelorași 

valori, existența unui mod comun de interpretare, trăirea unei identități comune, a unui sens al 

grupului cât și încrederea între membrii grupului [272].  

Evidențiem aportul deosebit al autorilor francezi G.Ferreol și G.Jucquois, care oferă două 

perspective de înțelegere a noțiunii de subcultură: 1. Perspectiva europeană de înțelegere a 

noțiunii de subcultură este că „în cadrul unei culturi generale a unei societăți apar ansambluri 

specifice de trăsături și complexe culturale caracteristice anumitor grupuri” [85, p.638]. 2. 

Perspectiva americană  utilizează termenul de subcultură „pentru a desemna cultura unui subgrup 

social, referindu-se în special la o contracultură, de exemplu, cea a avangardei sau la cultura 

underground a marginalilor care se opun normelor sociale dominante” [85, p.638]. Perspectiva 
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americană pune accentul pe faptul că subculturile se opun normelor general-acceptate, 

dominante în societate. 

Contracultura reprezintă un tip specific de subcultură, care, din perspectiva studiilor 

culturale, este o mișcare în limitele culturii tradiționale, orientată contra anumitor valori ale 

culturii dominante. Contracultura supune îndoielii valorile dominante, normele, bazele 

moralității și creează valori şi norme proprii. O delimitare exactă între noțiunile de subcultură și 

contracultură nu poate fi făcută totdeauna, de aceea, în unele cazuri, sunt utilizate ambele 

noțiuni. Astfel au procedat G.Ferreol și G.Jucquois în Dicționarul alterității și al relațiilor 

interculturale și I.Mihăilescu în Dicționarul de sociologie. Contracultura, subcultura este un 

„ansamblu de simboluri, norme, valori și moduri de viață care se manifestă în opoziție cu cultura 

dominantă din societate. Adepții unei contraculturi resping unele sau majoritatea standardelor și 

modelelor comportamentale ale societății înglobante, dar nu resping toate normele și valorile 

culturii dominante” [66, p.135]. Autorul oferă următoarele exemple de grupuri care constituie o 

contracultură: sectele satanice şi grupurile anarhiste. Apariția unei contraculturi este un semn al 

neintegrării sociale sau al sentimentului de frustrare resimțit de unele categorii sau grupuri 

sociale. 

Termenul de contracultură a apărut în literatura occidentală în anul 1960 și a fost introdus 

de sociologul american Theodore Roszak, care o definește ca fiind expresia revoltei tinerești 

împotriva societății tehnocrate. Teoria contraculturii avea drept scop să se opună culturii 

moderne care era văzută ca violență asupra personalității. Acest protest a luat diverse forme – de 

la pasivitate la extremism. Însă, nici T.Roszak, nici alți teoreticieni nu au definit clar acest 

termen. „La nivel ideologic, contracultura este un set de credințe și valori care, în mod radical, 

resping cultura dominantă și prescriu alternative exclusiviste. La nivel comportamental, 

contracultura este modul de viață al unor grupuri de indivizi purtători ai unor asemenea credințe 

și valori, adoptând atitudini nonconformiste”, menționează C.Șchifirneț [225, p.135]. Conform 

cercetătorului  român, teoreticienii afirmă că contracultura nu este o cultură specifică doar vârstei 

tinere, ci o manifestare a atitudinii de negare a sistemului social. Prin contracultură, unii tineri 

din societățile occidentale resping valorile și normele modului de viață propriu persoanelor 

bogate și, totodată, ea este un mijloc de autoexprimare și de realizare a libertății individuale. 

Alți tineri au o reacție puternică la distrugerea mediului înconjurător prin industrializare 

anarhică și creștere haotică a orașelor. Aceștia se preocupă de locul omului în natură și de 

poluarea apărută ca urmare a dezvoltării rapide a industriei [225, p.133-135]. Menționăm că 

scopul mișcărilor contraculturale este atingerea libertății individuale de către persoana care se 

opune societății tehnocratice și autoritare. 
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Noțiunea de contracultură, de obicei, se referă la grupurile sociale care pot oferi o definire 

clară și o argumentare a poziției ocupate de ele, în timp ce reprezentanții subculturilor 

demonstrează opoziția, de regulă, prin intermediul adoptării unui anumit mod de comportament, 

ritualuri şi stil vestimentar. În acest context, o mare răspândire o au abordările semiotice care 

decodifică maniera de a se comporta și îmbrăca a reprezentanților subculturilor, pentru o mai 

bună înțelegere a lor. Subcultura are o mare importanță din considerentul că fixează prezența 

diferitor culturi în limitele unei societăți, subliniază fragmentarea acestei culturi, mai ales bazată 

pe apartenența la un anumit grup. Totodată, indică o anumită formă de rezistență față de cultura 

dominantă. 

Filosofii şi antropologii consideră că este important de a înțelege dacă subculturile 

conviețuiesc în înțelegere, dacă sunt tolerante una față de alta sau au loc anumite conflicte între 

ele. Foarte des subculturile depun efort pentru a-și păstra originalitatea, pentru a apăra valorile și 

pentru a supraviețui într-un mediu în care prevalează cultura majorității populației. 

Prin dinamica subculturilor înțelegem totalitatea modificărilor cantitative care au loc în 

cadrul populației unei subculturi ca urmare a alăturării la grup, cunoscându-i și împărtășindu-i 

principiile sau renunțării la ele. Dinamica subculturii reprezintă o anumită variabilitate în 

continuul spațiu-timp, numărul membrilor subculturilor poate fi diferit de la o perioadă la alta, cu 

o anumită distribuire de gender, nivel instructiv-educativ, statut financiar, vârstă a membrilor etc. 

Numărul populației unei subculturi poate crește sau descrește fiind influențată de ceea ce are loc 

în sfera instructiv-educativă, economică, culturală, politică etc. Intrarea într-o subcultură este 

condiționată de mai multe motive-cheie: rebeliunea; exprimarea nevoii de a fi altfel, care 

conduce la omogenizare, organizarea timpului liber şi altele. Ieșirea din subcultură are ca motiv 

diminuarea interesului față de activitățile comune ale grupului, față de principiile lui etc. 

Înainte de a fi cercetată ştiinţific, considerăm că populația unei subculturi trebuie să fie 

riguros caracterizată şi corect delimitată în spaţiu şi timp atât din punct de vedere cantitativ, cât 

şi calitativ. Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-o subcultură formează numărul, volumul, 

dimensiunea sau efectivul populaţiei. În mod obişnuit, acesta se obţine prin înregistrarea şi 

totalizarea persoanelor care o compun la un moment dat. Populaţia unei subculturi poate fi 

studiată la un moment dat secvenţial, în mod instantaneu, adică prin cercetarea transversală sau 

prin înregistrarea şi analiza evenimentelor desfăşurate de-a lungul timpului, adică prin cercetarea 

longitudinală. 

Populaţia unei subculturi poate constitui un sistem relativ autonom, atât de tip închis, cât şi 

de tip deschis. Subculturile care reprezintă grupuri de tip închis sunt acelea în care odată intrat 

este foarte complicat de ieșit, iar ieșirea semnifică moarte fizică sau socială. Subculturile care 
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reprezintă grupuri de tip deschis se caracterizează prin faptul că oricine este binevenit să facă 

parte și nu sunt piedici de a pleca din grup. 

În viziunea noastră, populaţia unor subculturi sunt colectivităţi statistice de importanţă 

maximă a căror cunoaştere este posibilă datorită informațiilor statistice privind volumul, 

distribuţia teritorială, structura şi evoluţia lor în timp şi spaţiu. Pentru fiecare problemă legată de 

cercetarea populaţiei unor subculturi sunt specifice metodele de obţinere a unor informaţii care 

să reflecte corespunzător realitatea. Aceste metode sunt: ancheta, interviul, monografia 

demografică, observația, metoda analizei, metoda comparativă etc. Grupul de persoane care 

aparține unei subculturi poate fi descris pornind de la caracteristici: cantitative, arătând dinamica, 

mobilitatea, structura grupului; şi calitative, indicând relaţiile sociale, tradiţiile, obiceiurile 

grupului. 

Merită să menționăm că înțelegerea subculturilor și dinamicii lor o datorăm următoarelor 

trei tradiții teoretice:  

1. Tradiția școlii de la Chicago, cu accentul pe subculturile urbane deviante  

Primii etnografi ai școlii de la Chicago, precum N.Anderson în 1923, P.Cressey în 1932, 

R.Park în 1925, F.M.Thrasher în 1927, H.W.Zorbaugh în 1929 etc., au revizuit lumile sociale ale 

grupurilor marginale, deviante și criminale, care mai târziu sunt cunoscute ca subculturi. 

Cercetările realizate în această tradiție s-au focusat pe modul în care presiunile sociale și de 

mediu au condus la devianță şi dezordine. Reprezentantul școlii de la Chicago, F.M.Thrasher, în 

celebra sa lucrare Banda, pornește de la localizarea geografică a delincvenței, demonstrând că 

între centrul orașului, în care sunt instalate birouri și magazine, și zona „periferică”, în care sunt 

localizate cartierele rezidențiale, există un perimetru liber unde sunt stabiliți imigranții și 

populația de culoare. Adaptarea acestora la condițiile de mediu este deficitară, astfel că 

perimetrul respectiv se caracterizează prin rate ridicate de infracționalitate. Această regiune, 

caracterizată prin izolare ecologică, se definește prin aceea că membrii bandei o consideră ca 

proprietatea lor privată, orice incursiune în perimetrul dat fiind considerată implicare sau 

agresiune și rezultând în numeroase conflicte între bandele rivale. Mai târziu, dar în același 

spirit, Albert Cohen, în 1955, concluzionează că subculturile au reprezentat o formă colectivă de 

rezolvare a problemelor pentru persoanele deviante și marginalizate care nu se pot adapta social. 

A.Cohen şi H.Becker, în 1963, și alții analizează subculturile ca alternative autonome la cultura 

de masă ce au forme sociale unice, modele de viață (patterns of life) și sistem de statusuri diferit 

de cel acceptat în societate [252]. O importanță deosebită pentru teoreticieni au avut-o datele 

empirice culese în timpul observării interacțiunilor umane și a vieții sociale. Deci, pentru a 

înțelege de ce unele grupuri de tineri se implică în activități ilegale, membrii școlii de la Chicago 
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au încercat să analizeze mediul social al tinerilor, posibilele perspective pentru ei sau absența 

acestora. De exemplu, în cazul unui grup criminal de „băieți delincvenți”, A.Cohen a arătat că 

comportamentul lor a fost o reflectare a problemelor structurale, cum ar fi: organizarea instruirii, 

ocuparea forței de muncă, dar nu o consecință a unei „anomalii” datorată naturii.  

În opinia cercetătorilor Școlii de la Chicago, predispunerea spre a săvârși acțiuni ilegale de 

către tinerii din anumite subculturi a apărut ca răspuns la provocările vieții urbane, precum 

menționează A.Cohen în lucrarea Băieții delicvenți: cultura bandelor. Potrivit studiilor realizate, 

orice sistem ecologic, de exemplu, un oraș, trebuie să existe într-o stare de echilibru. Totuși, în 

perioadele de schimbări sociale rapide, luptă economică, tulburări politice, sistemul se poate 

transforma într-o structură distructivă și poate genera subculturi cu orientare criminală, mai ales 

în zonele de tranziție cărora le este proprie dezorganizarea socială. 

A.Cohen distinge trei nivele ale analizei subculturilor: nivelul istoric care urmărește 

punerea în evidență a condițiilor sociale în care se dezvoltă subculturile; nivelul semiotic care 

urmărește analiza tuturor artefactelor culturale (textele melodiilor, îmbrăcămintea, argoul etc.); 

nivelul etnografic care pune în evidență practicile sociale legate de existența în aceste grupuri. 

Între anii 2004-2010, punctul de vedere al Școlii de la Chicago este analizat de diverși autori, 

precum: J.Williams, A.Bennete, K.Kahn-Harris şi R.Haenfler. Astfel, este criticat accentul pus de 

către teoreticieni pe comportamentul deviant, este dezaprobată viziunea că subculturile 

destabilizează societatea. Nu toate subculturile pot fi considerate deviante, respectiv există 

subculturi de tineret care nu au un efect distructiv asupra dezvoltării societății. De exemplu, 

subcultura parkour se bazează pe filosofia atingerii armoniei dintre trup și spirit; hipsterii sunt 

interesați de film, muzică și manifestă interes pentru evenimentele mondene și tendințele în modă 

etc. 

2. Centrul din Birmingham pentru Studii Culturale Contemporane (CCCS) cu accent pe 

clasă, conflict, stil și rezistență 

Un rol important în dezvoltarea abordării luptei de clasă la Universitatea din Birmingham 

au ocupat studiile cercetătorilor britanici din domeniul socio-pedagogiei. Ei și-au propus să 

găsească legătura dintre apariția subculturilor și sistemul de învățământ. David Downes, 

cercetând subculturile din Londra care demonstrau un comportament deviant, menționa: cauzele 

acestui comportament ar putea fi condiționate de sistemul de învățământ care se orienta la clasa 

de mijloc și nu lua în considerație interesele și abilitățile persoanelor din clasa muncitoare. Paul 

Willis a confirmat ipoteza colegului său, realizând paralel un studiu în profunzime a modului de 

viață al unui grup de băieți tineri, colegi de clasă, într-una din școlile secundare din Anglia. 

Cercetătorul a identificat că tinerii proveniți din clasa muncitoare se pregăteau pentru o viață 
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obișnuită, simplă, din start acceptând statutul lor inferior în societate și din această cauză, lecțiile 

nu prezentau valoare pentru ei. Tinerii s-au izolat, au creat lumea lor cu valori proprii și 

comportament diferit, care se manifesta prin absență de la ore, glume de prost gust, ostilitate față 

de cei care învățau bine. Cercetătorii consideră că tinerii din clasa muncitoare nu conștientizau 

necesitatea studiilor, nu erau integrați în procesul de instruire, de aceea ei se simțeau prost, fapt 

ce a dus la o scădere a stimei de sine și, în consecință, la manifestarea ostilității. Tinerii proveniți 

din clasa muncitoare începeau să caute anumite comunități în care să obțină statut și respect, 

aceste comunități fiind subculturile de stradă. Așadar, subculturile au fost răspunsul tinerilor din 

clasa muncitoare la schimbările structurale care au avut loc în societate (a fost luată în 

considerare perioada postbelică a Marii Britanii). 

3. Răspunsurile „post-subculturale” care pun întrebarea: Noțiunea de subcultură trebuie 

reformulată sau abandonată? 

Cercetătorii se întreabă dacă conceptul de subcultură are vre-o utilitate empirică sau ar 

trebui înlocuit cu termeni mai puțin restrictivi, cum ar fi: neotrib, scenă, grup cu același stil de 

viață sau cultura gustului. Teoreticienii „post-subculturali” au dezvoltat o abordare bazată pe 

premisa că înțelegerea structural-întemeiată a subculturii a devenit, în mare măsură, irelevantă în 

ceea ce privește tinerii de astăzi [255, p.11]. S.Redhed, pentru prima dată, a observat ștergerea 

diferențelor dintre subculturi în timpul studierii unui gen muzical cunoscut ca subcultura rave.   

Cercetătorul a arătat că rave a devenit celebru datorită amestecului tuturor tipurilor de stiluri 

muzicale pe același ring de dans, într-un singur loc, atrăgând astfel un număr foarte mare de 

subculturi opuse. În așa mod, subcultura clubului a șters diferențele, precum cele de clasă, rasă şi 

sex la persoanele care preferau un anumit tip de petrecere a timpului liber.  

Potrivit cercetătorilor post-subculturilor, tinerii se pot angaja astăzi într-un „Style surfing”, 

adică să se deplaseze rapid și liber de la un stil la altul așa cum își doresc, acest grad de 

mobilitate fiind sursă de joacă și plăcere. Ei nu trebuie să se îngrijoreze privind identitățile lor 

subculturale, deoarece nu există reguli, nu există autenticitate, nici angajament ideologic, doar un 

joc stilistic care trebuie de jucat. Identitățile subculturale sunt multiple și fluide [281, p.47-48]. 

Această viziune este descrisă de către D.Muggleton, în lucrarea sa În interiorul unei subculturi: 

semnificațiile postmoderne ale stilului și în alte lucrări ale sale. Cercetătorii încep să folosească 

noțiunile „stil de viață” – S.Miles, „neotrib” – A.Bennett sau „scenă” – W.Straw, care reflectă 

schimbările continue în preferințele de petrecere a timpului liber, muzică și/sau stil a tinerilor și 

duce la creșterea numărului subculturilor [255, p.13-14]. 

Subculturile pot fi de diferite tipuri, respectiv în funcție de criteriul social deosebim: 

subcultura elitară, adică subcultura reprezentanților grupurilor privilegiate din societate pentru 
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care sunt caracteristice următoarele trăsături: comunicare doar cu persoane care aparțin grupului, 

calitate înaltă a vieții, aprecierea capacității de a fi autosuficient, opoziție cu subcultura altor 

grupuri. De exemplu: subcultura bikerilor în toată lumea, noii ruși în Rusia etc.; subcultura 

sărăciei care o atestăm în unele societăți contemporane. Aici se includ grupurile de persoane cu 

o joasă calificare profesională, persoanele care sunt rău plătite pentru muncile executate, cei cu o 

calitate joasă a vieții, persoane fără studii, grupuri cu infracționalitate înaltă în rândul tinerilor. 

De exemplu: gopniki – în fostele țări Sovietice, chav – în Marea Britanie etc. 

Conceptul de subcultură organizațională, afirmat relativ recent, a influențat modul de 

gândire și acțiune a cercetătorilor, a profesioniștilor din domeniile socioumane, dar și a 

managerilor. Interesul vine din necesitatea unei mai bune cunoașteri a activității organizaționale 

pentru a prospera, pentru a face față noilor provocări, pentru a deveni mai buni. Un rol important 

îl are, în acest context, resursa umană care determină cultura organizațională. Subcultura 

organizațională poate fi divizată în: a) subcultura instituțională prezentă în firmele de 

dimensiuni medii și mari în care există diferențe între principalele secții, direcții; b) subcultura 

profesională care reprezintă subcultura angajaților cu aceeași profesie sau profesii înrudite. 

Elementele de bază ale acestor două subculturi sunt: viziunea instituției, misiunea ei, valorile, 

strategiile, politicile, calitatea serviciilor, parteneriatele, comportamentele, normele, tradițiile, 

filosofia, limbajul, simbolurile, relațiile interumane etc. Cadrul conceptual al acestor subculturi 

este firesc să îl avem în științele socio-umane, precum: filosofie, antropologie, sociologie, 

psihologie socială, etică, economie etc. Astăzi, tot mai des, sunt create echipe mixte de specialiști 

din aceste domenii pentru a analiza aspecte legate de calitatea vieții în organizație, de valorile 

din cadrul ei, relațiile existente pe verticală, dar și pe orizontală, tabuurile și ritualurile 

organizaționale.  

Prin contribuțiile sale la conturarea conceptului de cultură organizațională, Edgar 

H.Schein, în lucrarea Cultura organizațională și Leadership, numește și explică un șir de 

categorii care descriu subcultura instituțională și subcultura profesională: comportament observat 

în timpul interacțiunii interpersonale: a) limbajul folosit, normele și tradițiile pe care le respectă, 

ritualurile pe care le folosesc în diferite situații; b) normele grupului: standardele și valorile 

existente în cadrul grupului de muncă, (de exemplu: salariul echitabil pentru o zi de muncă etc.); 

c) valorile împărtășite: valorile și principiile formulate și anunțate public, cum ar fi: „calitatea 

produsului”, „calitatea deservirii”, „orientarea către client”; d) filosofia oficială: politicile și 

principiile ideologice, care ghidează acțiunile grupului în relația cu angajații, beneficiarii și alte 

părți interesate; e) regulile de joc: regulile nescrise, „modul în care facem lucrurile pe aici”, ceea 

ce trebuie să cunoască un nou venit pentru a deveni un membru acceptat; f) climatul: modul în 
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care membrii organizației interacționează unul cu celălalt, cu clienții sau cei din afară; g) 

abilități: abilitățile specifice afișate de către membrii grupului în realizarea anumitor sarcini, fără 

a fi menționate în scris, dar cunoscute de la generație la generație; h) modele mentale și de 

gândire adoptate de către membrii grupului în realizarea anumitor sarcini, învățarea timpurie, 

prin socializare, de către noii veniți; i) semnificații comune: înțelegerea emergentă a membrilor 

grupului; j) simbolurile: reflectă emoționalul și esteticul membrilor grupului; k) ritualurile 

formale și sărbătorile: modul în care grupul sărbătorește evenimentele-cheie care reflectă valorile 

importante sau „trecerile” importante ale membrilor, precum: promovarea, finalizarea unor 

proiecte importante etc. [293, p.13]. 

Subcultura, în opinia lui G.Hofstede, G.J.Hofstede, M.Minkov, poate fi văzută ca o 

suprapunere de straturi succesive, înțelegerea unei anumite culturi sau subculturi, începând cu un 

prim contact [271, p.9]. Nivelul de suprafață îl constituie simbolurile, iar nucleul culturii este 

reprezentat de valori. Straturile de mijloc –  ritualurile și eroii. 

 

Figura 1.1. Straturile subculturii 

Sursa: Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and organizations. Software of the 

mind [271, p.9].   

Descrierea subculturilor organizaționale se face prin următoarele elemente: seturi de valori, 

norme fixate în limbaje specifice cu o anumită finalitate, credințele, concepțiile angajaților, 

obișnuințele, atitudinile generate de tabuuri, identificări cu eroii sau cu proiecțiile organizației 

ideale, ceremoniile, simbolurile, miturile cu funcție integratoare, opiniile ce decurg din 

manipularea codurilor, experiențele individuale, standardele sociale și practicile obișnuite. 

Membrii organizației influențează cultura acesteia, iar cultura își pune amprenta în mod 

semnificativ pe comportamentul și atitudinile membrilor săi. 

Alt tip de subcultură este subcultura tineretului. Antropologul american R.Bell printre 

primii a vorbit despre existența unei subculturi a tineretului, care a luat naștere datorită 

diminuării funcției de socializare a familiei, a școlii; raporturilor mai autoritare specifice 

factorilor primari de socializare; schimbării modalităților de inițiere a tinerilor în viața adultă. 
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Abordând acest subiect, savantul român C.Șchifirneț menționează că toți tinerii au un status 

incert și sunt expuși acțiunii discontinue a diferiților factori de socializare: „În consecință, ei și-ar 

crea un univers propriu de simboluri – mergând de la muzică, limbaj până la îmbrăcăminte – care 

îi deosebesc de adulți” [225, p.117]. În viziunea noastră, cunoașterea esenței subculturii tinerilor 

va permite prevenirea situațiilor în care tinerii sunt tentați de a face parte din subculturi care 

încurajează comportamentul violent și/sau delincvent. 

Subcultura tineretului se formează în societatea contemporană, în special, în condițiile 

mediului urban. Caracteristicile acesteia sunt următoarele: granițe foarte clare; separare de 

generațiile mai în vârstă; valori specifice; argou; fel de a se comporta; activități comune în 

timpul liber; etc. Sociologul american David Matza susține că tinerețea este perioada rebeliunii 

care se manifestă sub formă de delincvență, radicalism și boemă. Delincvența se conduce, de 

astfel, de anumite valori, cum sunt: manifestarea spiritului aventurii, agresiunea, disprețul față de 

muncă. Radicalismul se conduce de viziuni apocaliptice, populism și evanghelism. Tradiția 

boemă, manifestarea ei modernă, este dedicată romantismului, autenticității expresive și 

monahismului [279, p.102-118)]. În înțelegerea lui T.Parsons, subcultura tinerilor a reprezentat 

perioada pregătirii tinerilor pentru a trăi în afara familiei. Cercetătorul consideră că pentru 

societățile industriale sunt caracteristice mari decalaje structurale între familie ca instituție 

socială, în care copilul se maturizează și sistemul social în care el trebuie să găsească și să ocupe 

un anumit loc. El indică cât de complicat este să îți schimbi statusul în trecerea de la copilărie la 

maturitate. Pentru a ușura acest proces, în societate apar noi instituții sociale care controlează și 

gestionează dezvoltarea persoanei tinere în afara familiei. În conformitate cu această interpretare, 

subcultura este înțeleasă ca o instituție care reglementează procesul de separare a copilului de 

familie, pregătirea tinerilor de a ocupa poziția lor socială în sistemul social adult. Subcultura, în 

acest sens, este un gen de „formă de adaptare” care ajută societatea ca întreg să atingă 

stabilitatea. 

Remarcăm originalitatea ideilor filosofului vest-german F.Tenbruck, care vorbind despre 

subcultura tineretului, folosește noțiunea de cultură parțială atunci când, într-o societate, un grup 

se deosebește suficient și conștient de altele. Pentru aceasta este necesară independența 

fundamentată economic, politic sau în alt mod. Un astfel de grup nu este izolat de societate, dar 

păstrează un înalt grad de independență și autocontrol față de ea. Tinerii se identifică cu 

societatea în întregul ei numai prin intermediul grupului propriu. Această definiție presupune 

următoarele întrebări: Ce putem înțelege prin independență? Cât de mare poate fi independența 

economică și politică a tineretului?  
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Subculturile de tineret, astăzi, uimesc prin varietatea lor de forme și manifestări. 

Remarcăm că, în prezent,  tinerii își aleg stilul ca pe un produs, ei caută acel ceva într-o mare de 

stiluri, până își determină apartenența lor. În multe cazuri, tânărul intră într-o anumită subcultură 

nu pentru că este aproape de ideologia ei, ci pentru că îi plac „simbolurile” sau „ritualurile” 

împărtășite de participanții ei. Tânărul preferă muzica, activitățile de petrecere a timpului liber, 

maniera de a se îmbrăca sau modelul de comportament al membrilor subculturii.  

Muzica și moda sunt printre mijloacele de exprimare ale membrilor subculturilor moderne.   

Datorită mass-media, una sau alta din direcțiile în muzică devin populare și tot mai mult rulate 

pe canalele muzicale. Reprezentanții subculturilor îi văd la TV sau concerte pe idolii lor și încep 

să copieze maniera lor de a se îmbrăca, de a se machia, își fac pearsing sau tatuaj la fel ca ei. 

Aceasta duce la apariția în conștiința de masă a stereotipurilor în vestimentație, frizură, accesorii,  

iar elementele subculturii devin obiecte de vânzare. Un rol important în acest proces este jucat de 

internet. Există site-uri speciale, cum ar fi: Interpunk.com, Gothshop.com, o mulțime de 

magazine on-line, magazine de cultură hip-hop, ceea ce face procesul de cumpărare „a stilului 

unei subculturi” simplu și accesibil pentru toată lumea fără a fi membri ai subculturii respective. 

Tinerii sunt activi, mobili, experimentează cu alegerea hainelor, a bunurilor de consum, a 

activităților în timpul liber. Ei nu mai doresc să trăiască în același stil, ceea ce presupune o 

subcultură în sensul său primar. Tinerii încep să capete libertatea nu numai față de autoritatea 

adulților, ci și de autoritatea subculturilor tinerilor, de aceea există tendința ca ei să treacă printr-

o serie de stiluri. Dorința de a fi „liber” joacă un rol important în construcția vieții lor sociale și a 

identității, iar alegerea modelului de comportament le permite să simtă această libertate în 

momentul căutării propriei identități. 

O atenție deosebită pentru studiul nostru suscită cercetările savanților ruși S.I.Levicova și 

V.A.Babaho, care, fiind interesați de subculturile de tineret din Rusia, au propus următoarea 

tipologie: subculturi care întrunesc admiratorii de stiluri muzicale (metaliștii, baikerii etc.); 

subculturi cu o anumită orientare valorică, în special politică și ideologică (anarhiștii, pacifiștii, 

„verzii” etc.); subculturi cu caracter apolitic și evaziv (hippi, oamenii „sistem” etc.); subculturi 

de orientare estetică (mișcarea „mitki” din Rusia etc.); subculturi care împărtășesc cultul 

mușchilor și a forței fizice (culturiștii etc.); subculturi criminogene, având la bază agresivitatea, 

care se manifestă împotriva legilor (gopnicii etc.) [313, p.186-187].  

G.A.Nigmatulina, în cercetarea sa, propune o tipologie a subculturilor tinerilor în funcție 

de natura manifestării lor în societate. Cercetătoarea distinge următoarele tipuri de subculturi: 

tolerante – cele distanțate de lumea exterioară și care nu au atitudine negativă față de ea: 

baikerii, break dancerii, rapperii; nihiliste – care demonstrează stilul și valorile proprii în calitate 
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de alternativă: majorii, beatnicii; negativ-predispuse – demonstrează opoziția față de cultura 

predominantă, dar nu încearcă să o distrugă: hippi, pank; agresive – cele care demonstrează activ 

protestul său față de cultura dominantă: skinhezii [316, p.123-124]. Aceste tipologii permit să 

înțelegem atitudinea reprezentanților anumitor subculturi față de societate, dar și atitudinea 

societății față de ele. Cel mai mult îngrijorează subculturile criminogene, subculturile agresive 

care ignoră multe normele ale societății. 

Aşadar, caracteristicile subculturii tinerilor sunt: admirarea idolilor/eroilor, 

îmbrăcămintea, muzica, dansul etc. C. Șchifirneț afirmă că nu întâmplător îmbrăcămintea este 

considerată o cale vizuală de comunicare. Adolescenții sunt puternic orientați către personalități 

care devin pentru ei adevărate modele. Eroul provine din figurile cunoscute direct sau indirect de 

către tânăr din mediul cultural și etos. Venerarea acestor eroi populari se manifestă în diferite 

moduri: la concerte mulțimea își manifestă fidelitatea față de o vedetă prin prezență și prin 

cunoașterea versurilor; în odăile lor adolescenții au imaginile, posterele persoanelor admirate; ei 

imită comportamentul, îmbrăcămintea, coafura idolilor [225, p.131]. Fiind la vârsta adolescenței, 

ei se identifică cu eroi sau vedete total diferite de cele ale adulților: personaje din desene animate 

japoneze, vedete de muzică, staruri cinema. Adolescenții petrec mult timp pe internet, iar lumea 

virtuală le oferă informații despre diverse personalități: de la cele pozitive până la cele care pot fi 

modele negative. Ei pot categorisi oamenii după îmbrăcăminte și pot identifica membrii 

subculturii în funcție de vestimentație. Odată ce a cunoscut identitatea socială a unei persoane pe 

care o venerează, adolescentul este capabil să își modeleze comportamentul său în raport cu 

aceasta. Îmbrăcămintea este un mod subtil de a comunica altora tipul de rol pe care îl doreşte să-l 

joace în viață, influențează interacțiunea socială a persoanei, pune în evidență personalitatea. 

Muzica și dansul, de asemenea, sunt elemente semnificative ale subculturii tinerilor care diferă, 

uneori radical, de cele ale adulților. Unii preferă muzica rock, house, rap, etc., alții apreciază 

foarte mult stilul de animație japoneză, cunoscută ca anime. Adepţii acestui stil pot fi recunoscuți 

după comportament, modul în care privesc viața, vestimentație și alte atribute specifice.   

În societatea industrială și post-industrială, subcultura tinerilor își asumă o parte din funcția 

de socializare, pe care unele familii și organizații obștești nu o pot îndeplini. În societate, 

socializarea tinerilor poate fi realizată pe trei căi: tradițională – de către părinți, mixtă – de către 

părinți și societate, iar ultima opțiune este prin intermediul subculturii tineretului. Tinerii 

implicați într-o anumită subcultură se izolează, performează ritualuri proprii, adoptă propriile 

sale simboluri, gesturi etc. Pornind de la această idee, delimităm clar două fenomene –  

subcultura tinerilor și cultura pentru tineri, văzută de către unii cercetători ca formă a culturii de 

masă. Chiar dacă ambele au o legătură directă cu tinerii, ele sunt diferite în esența lor, iar în 
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societate coexistă împreună. Spre deosebire de subcultura tinerilor, obiectivul culturii pentru 

tineri este menținerea tinerilor în societate (socium), oferindu-le, asigurându-le ceea ce, în opinia 

generației adulte, este mai acceptat și mai apropiat. Pentru tineri este creat în mod intenționat un 

anumit volum de artă de masă, în primul rând, muzică, filme, literatură, haine la modă, jocuri 

video. Totodată, ignorarea completă a culturii pentru tineri nu este posibilă, cel puțin din 

următoarele motive: 1. aceasta se manifestă în tot ceea ce privește tinerii și, fiind impusă, uneori 

ea se exprimă agresiv; 2. o cultură pentru tineri în mod constant trece printr-un proces de 

învățare, actualizare și încearcă să se potrivească societății. Concluzia pe care o putem face în 

acest context constă în faptul că cultura pentru tineri nu trebuie să fie o formă a culturii de masă, 

ci o formă a culturii înalte. Tinerii sunt parte a societății, dacă valorile promovate vor fi cele 

conforme așteptărilor societății aceasta va duce la coeziunea societății în genere. 

Subculturile tinerilor se dezvoltă enorm sub influența tehnologiilor informaționale și în 

cadrul lor observăm următoarele tendințe: 

1. Subcultura este hedonizată: este prezentă dorința membrilor de a primi plăcere de la 

activitățile în care se implică, de a avea noi impresii, de a evita rezolvarea conflictelor, de 

a lua decizii, de a evita experiențe și emoții negative. Nu mai sunt valori ca: moralitatea, 

cetățenia, spiritualitatea. Importante devin așa expresii, precum: „nu datorez nimănui 

nimic”, „vreau să trăiesc confortabil”, „nu vreau să jertfesc nimic” etc. 

2. Subcultura tinerilor este virtualizată: nu este valoroasă comunicarea față în față, vie, se 

pierd abilitățile de comunicare socială, se pierde abilitatea de a dialoga, de a câștiga 

atenția interlocutorului, se pierde importanța comunicării non-verbale. Se dezvoltă un 

sentiment de înstrăinare de lumea exterioară, se pierd persoanele din viața societății, 

persoanele pot avea tulburări de natură psihologică ce presupun denaturarea perceperii 

realității; 

3. Subcultura tinerilor pierde autonomia prin care înțelegem pierderea libertății de acțiune, 

pierderea independenței în raport cu o autoritate: cea a mediului din care face parte, cea a 

comunității etc. 

4. Subcultura tinerilor pierde funcția ezoterică: la ea au acces nu doar cei inițiați, deoarece 

datorită tehnologiilor informaționale despre subculturile date se cunoaște și pot participa 

la ele un număr mare de doritori; 

5. Are loc un amestec de stiluri subculturale, se produce copierea modelelor de 

comportament ale unei sau altei subculturi. De asemenea, există presiune mare asupra 

psihicului adolescenților din partea mass-media, a industriei show-businessului, modei, 

distracțiilor. Adolescenții decid, aleg, se conduc nu de convingerile lor, nu de gândirea 
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critică, de valori, dar de factorii externi. Toate acestea duc la pierderea originalității 

proprii, a unicității personalității, a propriei opinii și la dezvoltarea conștiinței de masă, 

„dacă toți fac, și eu voi face”.  

Astăzi este tot mai intens interesul pentru studiul subculturilor urbane, care pornește de la 

înțelegerea raportului dintre individ și societate, microgrup și macrogrup, subcultură și cultura 

dominantă. Antropologia urbană încadrează aceste forme de organizare socială ca problemă 

importantă de studiu la etapa actuală prin faptul că sunt un produs al societății, ce are o 

autonomie relativă. În literatura de specialitate este bine-cunoscută Teoria subculturală a 

urbanismului. Autorul ei, cercetătorul american Claude Fischer, expune următoarele teze 

fundamentale: 1. Cu cât mai urban este un loc, cu atât mai mare este varietatea subculturală. 2. 

Cu cât mai urban este un loc, cu atât subculturile sunt mai intense. 3. Cu cât mai urban este un 

loc, cu atât sunt mai multe surse de difuziune și o mai mare răspândire (difuziune) în cadrul unei 

subculturi. 4. Cu cât mai urban este un loc, cu atât este un grad mai mare de neconvenționalitate 

[263].   

Claude Fischer consideră că subculturile sunt un rezultat al urbanizării și argumentează că, 

cu cât va crește numărul așezărilor urbane, cu atât va fi mai mare diversitatea subculturală. 

Conform lui Fischer, cât și altor cercetători, într-un oraș există o mare varietate a subculturilor, a 

grupurilor sociale, a stilurilor de viață. Oamenii dezvoltă strategii de conviețuire, făcând posibilă 

locuirea în acest spațiu. În cazul absenței unei comunicări eficiente, aceasta poate duce la apariția 

unor probleme sociale și a unor subculturi, grupuri sociale considerate „indezirabile”. 

Paul H.Ray și Sherry Ruth Anderson, în lucrarea Cultural creatives. How 50 million 

people are changing the world (Creativii culturali: cum 50 milioane de oameni schimbă lumea), 

publicată în anul 2000, identifică în SUA trei tipuri de subculturi, care sunt delimitate în funcție 

de modul și stilul de viață a persoanelor: subcultura tradițională, subcultura modernă, 

subcultura creativă. 

Subcultura tradițională este o subcultură a memoriei sociale, împărtășită de persoane care 

consideră familia, biserica și comunitatea ca fiind importante. Conform tradiționalilor rolurile în 

familie trebuie să fie împărțite patriarhal. Ei dezaprobă modul de viață din orașele mari, 

pornografia, relațiile extramaritale și premaritale, avortul. Pe străini nu îi acceptă în comunitatea 

lor. Biblia este cea care oferă răspunsuri la întrebările importante ale vieții, ea oferă sfaturi și 

îndrumări valoroase referitoare la lucruri practice din viața noastră. Un exemplu în acest sens 

este comunitatea religioasă creștină amish care duce un trai simplu și tradițional, hainele pe care 

le poartă sunt ca acelea ce se purtau în secolele XVII și XVIII. Ei se conduc de Noul Testament 

și duc o viață izolată de lumea modernă. Subculturii tradiționale, în special, aparțin comunitățile 
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religioase cu reguli stricte de trai și relaționare cu ceilalți. Un alt exemplu ar putea fi comunitatea 

religioasă menonită. 

Subcultura modernă este cea care consideră că este important să ai succes, mulți bani și să 

fii la modă. Reprezentanții ei se bucură de divertismentul oferit de mass-media, consideră că 

„este irațional să fii preocupat de viața interioară sau spirituală și că fizicul uman este, în mare 

parte, asemenea unei mașini. Pentru moderni, a acționa înseamnă a stabili clar scopurile și 

mijloacele, a analiza lucrurile în părțile lor componente, deoarece eficiența și viteza de rezolvare 

a problemelor sunt prioritare” [92], apreciază cercetătorii V.Frunzaru și L.Ivan.   

Subcultura creativă (cultural creative) este o depășire sui-generis a antinomiilor dintre 

subcultura modernă și cea tradițională. Creativii cultural sunt diferiți practic în orice privește 

stilul de viață: lucrurile pe care le cumpără, magazinele la care merg, produsele pe care le aleg, 

consumul media pe care îl au, felul în care arată casele lor în interior și în exterior, cererea lor de 

autenticitate în viața de zi cu zi etc. Trăsătura comună a tradiționalilor și a creativilor constă în 

dezaprobarea concernelor industriale mari, a distrugerii mediului înconjurător, dar motivele lor 

sunt diferite. Creativii cultural pledează pentru reîntoarcerea la un stil de viață simplu și orientare 

către dezvoltarea personală, iar tradiționaliștii, din cauza că nu înțeleg această lume, lume care 

nu seamănă cu viața simplă de odinioară, simt că trăiesc într-un mediu aflat în continuă 

schimbare, care le oferă o senzație de nesiguranță. Subcultura creativă are în comun cu 

subcultura tradițională dorința de a reconstrui comunitatea, crezând în importanța relațiilor 

interpersonale, însă agreează, acceptă și ceea ce este străin, exotic, sunt xenofili. „În contrast cu 

modernii, creativii cultural sunt altruiști, idealiști (doresc să se implice în problemele referitoare 

la mediu sau comunitate), nu consideră succesul o prioritate, nu sunt materialiști financiar, cred 

în simplitatea voluntară și sunt preocupați de actualizarea sinelui” [92].   

Subcultura comunităților online poate fi corelată cu o multitudine de grupuri sociale la 

baza cărora stă utilizarea tehnologiilor informaționale. Apariția și dezvoltarea subculturii 

diverselor comunități virtuale se supune legităților oricărei subculturi. Membrii acestor 

comunități din spațiul virtual, pe de o parte, tind să formeze un analog virtual al culturii 

existente, dar, pe de altă parte, își creează propria lor subcultură, în care își dezvăluie, într-un 

mod nou, identitatea. Termenul de subcultură a comunităților online poate fi înțeles ca fenomen 

socio-cultural specific, cu un mecanism intern de socializare, cu elemente caracteristice, cum ar 

fi: limba (argoul), sistemul de simboluri, norme, tradiții, obiceiuri, cunoștințe, deprinderi, valori, 

eroi, mituri etc. Internetul devine un loc nou în care apar formațiuni cu opinii și obiceiuri 

comune, creând oportunități pentru un nou spațiu subcultural. Ca rezultat apar diverse subculturi 

virtuale, precum: cibercultura, cultura virtuală. Apartenența la o subcultură pe internet nu 
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exclude participarea, în același timp, la o altă subcultură, deoarece acestea reprezintă oportunități 

de petrecere plăcută a timpului liber în comun. Realitatea virtuală este atractivă deoarece permite 

găsirea unui mod unic de auto-exprimare, iar comunicarea este construită în baza unor interese și 

preferințe comune. Astfel, gamerii sunt entuziasmați de procesul jocului și modul sofisticat de a 

trece jocul; internet trolii sunt interesați să difuzeze pe forumuri mesaje provocatoare, 

denigratoare; diverse forumuri permit comunicare, partajare a muzicii, a fotografiilor, video etc. 

Avantajele tehnologiilor Skype şi a rețelelor sociale constau în faptul că ele permit 

implicarea unui număr mai mare de persoane din întreaga lume, în comparație cu evenimentele 

locale; reduc problemele și costurile căutării „locurilor de petrecere”; anulează costurile pentru 

transport, făcând participarea la evenimentul unei subculturi mai economă și accesibilă oricui își 

dorește. Dezavantajele subculturii virtuale sunt: nu mai este valoroasă comunicarea față în față, 

se pierd abilitățile de comunicare socială şi abilitatea de a dialoga, de a câștiga atenția 

interlocutorului, prin urmare se pierde importanța comunicării nonverbale. Se dezvoltă un 

sentiment de înstrăinare de lumea exterioară, se pierd persoanele din viața societății, iar cei 

implicați în subculturile online pot căpăta tulburări de natură psihologică ce presupun 

denaturarea perceperii realității. Totodată, este pierdută funcția ezoterică: la subcultura online au 

acces nu doar cei inițiați, ci, datorită tehnologiilor informaționale, despre subculturile date se 

cunoaște și pot participa la ele un număr mare de doritori. 

Un alt tip de subcultură este subcultura bandelor stradale, care implică membrii grupului dat 

în activități ilicite și delincvente. În cercetarea De la Local la Global: Transformarea delincvenței și 

a comunităților radicaliste în Republica Tatarstan din Rusia, autorii A.Salagaev, A.Shashkin, 

A.Makarov şi R.Safin identifică o serie de similitudini și diferențe dintre următoarele două 

subculturi: bandele stradale și grupul de skinhead. Asemănările dintre bandele stradale și grupurile 

de skinhead sunt: ambele grupuri reprezintă subculturi social excluse, văzute ca monștri și inamici 

publici; grupurile au o structură ierarhică strictă, sunt conduse de lider și sunt strict distribuite 

funcțiile în interiorul grupului; comportamentul membrilor acestor subculturi este reglementat de un 

cod de norme; în principal, aceste grupuri sunt compuse din persoane tinere din clasele de jos; 

contactul membrilor grupului cu poliția sunt strict interzise; atât bandele stradale cât și grupurile de 

skinhead sunt implicați în activități neinstituționale [292, p.28]. În Tabelul 1.1 vom descrie 

diferențele dintre bandele stradale și grupurile de skinhead, generalizate din cercetările efectuate.  

Tabelul 1.1.  Diferențe dintre bandele stradale și grupurile de skinhead 

Bandele stradale Grupurile de skinhead 

În principal grupuri masculine. În principal grupuri mixte. 

Norme și valori (poniatia). Un amestec de ideologie și norme. 
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În general, nu sunt rasiști, componență 

etnică mixtă. 

Rasiști verbali, o componență multi-etnică. 

Păstrează distanța față de acțiunile 

politice. 

Păstrează distanța față de aproape orice 

acțiune reală. 

Acțiuni menite să controleze resursele 

economice. 

Acțiunile sunt motivate de un amestec 

ideologic rasist și plictiseală. 

Teritoriul ca bază pentru grup. Devotamentul față de aceleași cauze sunt de 

bază pentru grup. 

Grupurile luptă unul cu altul. Grupurile luptă, în principal, verbal cu ceilalți. 

Sursa: Salagaev A., Shashkin A., Makarov A., Safin R. From Local to Global: The 

Transformation of Delinquent and Radical communities in The Tatarstan Republic of Russia. In: 

Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe [292, p.28]. 

Cercetarea privind skinheads și bandele stradale în Tatarstan arată că sunt multe 

similitudini între aceste două grupe. Autorii concluzionează că grupurile de skinheads sunt o 

manifestare contemporană a culturii și stilului de viață a bandelor stradale criminale [292, p.29]. 

Grupurile de deținuți din penitenciarele din Republica Moldova au aceleași caracteristici, 

indicate mai sus, care aparțin bandelor stradale și vor constitui obiectul studiului în capitolul 2 al 

tezei. 

În acest context, considerăm că funcțiile care completează înțelegerea subculturilor sunt 

următoarele: 1. Funcția de integrare, care formează simțul apartenenței la grup al membrilor, 

prin adoptarea poziției „noi” și „ei”. 2. Funcția de comunicare, ca proces de transmitere de 

informații prin intermediul diverselor mesaje. 3. Funcția de adaptare, care ușurează acomodarea 

noilor veniți în grup. 4. Funcția de socializare, ce permite învățarea normelor și valorilor 

grupului din care persoanele fac parte. 5. Funcția de conservare, care presupune păstrarea și 

transmiterea valorilor și tradițiilor. 6. Funcția de securitate, care se manifestă prin crearea 

barierelor față de influențele din exterior prin intermediul interdicțiilor, tabuurilor. 7. Funcția de 

reglare prin diferite norme de comportament, care reglementează relațiile reciproce, urmărindu-

se evitarea și reducerea conflictelor. 8. Funcția de creare a noi valori și norme, care „poate 

îndeplini o funcție de inovare socială, de opoziție la un sistem prea conservativ de norme și 

valori”, conform lui C.Zamfir [66, p.136]. Aşadar, considerăm că funcțiile subculturii indică 

faptul că aceasta oferă persoanelor un spațiu, o comunitate în care ele se pot manifesta, un stil de 

viață, valori, conjunctură diferită de cea general acceptată. 

Sociologul Michael Brake identifică cinci funcții ale subculturilor tinerilor. În opinia lui, 

acestea, deși la un nivel „iluzoriu”, oferă soluții anumitor probleme structurale, cauzate de 

contradicțiile socio-economice ale societății; oferă o nouă cultură cu anumite elemente, precum: 

stilul, valorile, ideologiile – pentru dezvoltarea unei identități diferite; servesc ca o formă 
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alternativă a realității sociale în care se află; oferă posibilitatea de a petrece timpul liber în mod 

conștient, în afara activității de bază; creează oportunități pentru soluționarea individuală a unor 

dileme ale vieții, prin apelarea la un anumit stil ce permite formarea identității dorite [256, p.24]. 

Având în vedere cele expuse mai sus, concluzionăm că subculturile, ca structuri sociale în 

cadrul culturii dominante, sunt compuse din indivizi care împărtășesc valori, comportamente, 

atitudini, simboluri și ritualuri similare, au un stil de viață diferit,  fapt ce deosebește și separă 

subculturile de cultura dominantă. Există subculturi de diferite tipuri, cum ar fi: subculturile 

tineretului; subcultura organizațională, manifestată prin subcultura instituțională și subcultura 

profesională; subcultura online; subcultura bandelor stradale etc. În general, toate subculturile au 

un șir de funcții comune. Astfel, cu cât mai mult timp există o anumită subcultură, cu atât mai 

mult cultura dominantă se adaptează la ea. În consecință, subcultura încetează să mai șocheze și 

să sperie, iar nonconformismul membrilor unei subculturi încetează să mai fie un atribut prin 

care aceștia se diferențiază.  
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1.2 Comportamentul ritual – pattern al ordinii și sensului în contextul experienței 

umane  

 

Cercetarea comportamentului ritual oferă modalități noi de a ne vedea pe noi înșine și 

lumea în care trăim. Ideea dominantă constă în faptul că ritualul unește, strânge laolaltă, 

solidarizează prin normele lui. În timpul ritualului omul se supune pentru a se transforma ulterior 

în mod sociocultural. Ritualurile oferă posibilitatea de a înțelege natura realității redate, 

experiența umană dintr-un anumit context.  

Comportamentul ritual, studiat de filosofi, antropologi, sociologi, psihologi etc., constituie 

un element important al subculturii. Explicarea acestei noţiuni în mod clar și integrator este 

dificil, deoarece din punct de vedere istoric, ritualul a existat în toate epocile, iar din punct de 

vedere social s-a manifestat în diferite forme de activitate. Pascal Lardellier, savant francez de 

formare pluridisciplinară, preocupat de filosofie, litere, publicistică, jurnalism, științe ale 

comunicării, antropologie, istorie etc., afirmă că comportamentul ritual, ritualurile, sărbătorile, 

diferitele forme de limbaj, economia simbolică sunt obiecte de studiu pur antropologice care au 

fost studiate de generații de etnologi, dar și de cei din domeniul comunicării [118, p.39]. 

Cuvântul latinesc ritus denumește ceea ce este rânduit, ceea ce trebuie făcut. Ritualul 

desemnează o serie de manifestări sociale, cum ar fi: obișnuințe, datini, protocoale de 

comunicare, etichete, ceremonii etc. Ritualul se practică cu ocazia tuturor celor mai importante 

momente atât din viața colectivă și individuală, cât și din activitatea colectivă și individuală. 

Aproape orice activitate umană a fost desfășurată ritualic sau a constituit o parte dintr-un ritual. 

În cadrul ritualului sunt utilizate simbolic gesturile și mișcările corpului cu scopul este de a 

exprima semnificații.  

Studiul științific al ritualului a început la mijlocul secolului al XIX-lea, invocându-se 

importanța studierii lui și astăzi. Principalele dezbateri teoretice și metodologice privind ritualul 

au avut loc în spațiul anglo-saxon, iar Franța a fost locul în care cercetătorii au testat cele mai 

multe studii istorice empirice, interesându-se de sărbători, comemorări şi ceremonii. 

Analiza operelor cercetătorilor, care direct sau indirect abordează problema ritualului, 

permite evidențierea câtorva direcții: cercetarea ritualului ca simbol, ca mijloc de comunicare, a 

rolului său în societate – E.Durkheim, C.Lévi-Strauss, E.Leach, V.Turner, C.Geertz, J.Frazer, 

L.Blaga ș.a.; definirea noțiunilor rit, mit, ritual – C.Klukhohn, H.A.Murray, A.D.Smitt, E.Taylor, 

J.Frazer, M.Eliade ș.a.; analiza principalelor tipuri de rituri, funcțiile lor – E.Durkheim, A.Van 

Gennep, E.Leach, A.Radcliffe-Brown ș.a.; studiul riturilor unor societăți și culturi concrete – 

A.Van Gennep, R.Benedict, A.Kroeber, B.Malinowski, A.Radcliffe-Brown, M.Eliade, L.Blaga 
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ș.a.; cercetarea caracteristicilor socio-psihologice ale ritualului – S.Freud, C.G.Jung ș.a.; 

evidențierea și analiza proprietăților de bază ale riturilor – E.Durkheim, A.Van Gennep, 

V.Turner, A.K.Baiburin ș.a.; studiul ritualului în societățile arhaice – E.Meletinskii, J.Huizinga 

ș.a.; examinarea relației dintre mit, artă și ritual – E.Cassirer, C.S.Pierce ș.a. 

Din multitudinea definițiilor autorilor cu privire la noțiunea de ritual vom prezenta doar 

câteva, după care vor urma și altele care vin cu diferența dintre rit și ritual, ritual și ceremonie, cu 

explicarea tipurilor și funcțiilor ritualurilor etc. Conform lui E.Durkeim, „Ritualurile reprezintă 

regulile de conduită care arată cum să se comporte un om în prezența lucrurilor sacre” 75, p.37]. 

Ritualurile, ca reguli ce reglementează modul de raportare a individului la sacru, au menirea să 

stârnească în individ sentimente intense, trăiri copleșitoare, să consolideze relațiile sale cu 

ceilalți membri ai clanului. Autoritatea ritualurilor derivă din faptul că ele reprezintă tradiția 

colectivă și sunt pattern al ordinii și sensului în contextul experienței umane.   

Remarcăm importanța ideilor lui M.Eliade incluse în lucrarea Sacrul și profanul, în care 

afirmă că omul modern, chiar dacă se simte și se pretinde areligios, „dispune încă de o întreagă 

mitologie ascunsă și de numeroase ritualisme degradate. Petrecerile care însoțesc Anul Nou sau 

mutarea într-o casă nouă prezintă, sub formă laicizată, structura unui ritual de înnoire. Același 

fenomen se poate constata cu prilejul serbărilor și petrecerilor care însoțesc căsătoria sau 

nașterea unui copil, obținerea unui loc nou de muncă, o promovare socială etc.” [83]. 

Antropologul D.I.Kertzer explică ritualul ca „o activitate repetitivă, standardizată din punct de 

vedere cultural, cu un caracter primordial simbolic, efectuată în scopul influențării acțiunilor 

umane” [116]. Totodată, menţionează că ritualurile permit să ne descurcăm în haosul existenței 

umane și să o înțelegem cât de cât coerent. Definițiile descrise mai sus evidenţiază  funcțiile 

principale ale ritualurilor: de integrare a persoanei în comunitate, de atenuare a angoasei, de 

canalizare a energiilor în direcția dorită etc., la fel cum le evidențiază C.Riviere în lucrarea 

Socio-antropologia religiilor [190]. 

Multitudinea de studii arată că nu este consens în definirea termenilor de rit și ritual. În 

lucrările conferinței anuale (a VII-a) a Societății de Antropologie Culturală din România, Florica 

Iuhaș afirmă: „ritul este o activitate legată de o superstiție sau credință, inițiat pentru a preveni 

sau anula efectul malefic, sau a provoca efectul benefic. Este un act de credință prin care se 

invocă puteri supranaturale, în timp ce ritualul reprezintă partea „dramatizantă” a ritului, un 

înveliș al lui considerat a fi substanță de ordin spiritual” 114, p.242].  

P.Lardellier nu face distincția dintre rit și ritual, preocuparea sa fiind de a descoperi 

structura ceremoniilor în genere. Riturile, conform lui, desprinse de cultul de origine, continuă să 

exercite influență asupra oamenilor, astfel că acceptarea riturilor nu alienează, dar „oferă chei 
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pentru a fi împreună” [118, p.75]. P.Lardellier consideră că în Occident ritualurile continuă să 

înflorească, doar că o fac în altă formă decât cea consacrată de tradiție. Adunările festive în scop 

aniversar, recepțiile oficiale, manifestările sportive, susținerea tezelor de doctorat în universități, 

festivitățile de decernare a premiilor, transmisiile TV în direct, totul e impregnat de formule 

ritualice. Deosebirea este că, în aparență, riturile moderne au fost golite de miez mistic, când de 

fapt, la o privire atentă, substanța ocultă li s-a păstrat intactă, mascată fiind de decorul laic al 

împrejurărilor sociale.  Prin substanța ocultă înțelegem inaccesibilitatea cunoașterii obișnuite 

privind ritualurile moderne, precum cele menționate mai sus, caracterul tainic şi exoteric al lor.  

O contribuție teoretică importantă privind problematica abordată în acest subcapitol o 

prezintă concepțiile lui H.M.Tryce și J.M.Beyer. Cercetătorii, fiind interesați de cultura 

organizațională, văd riturile ca un set de acțiuni, activități elaborate, dramatice, planificate, care 

determină schimbarea, care consolidează într-un singur eveniment forme diferite ale expresiei 

sociale prin interacțiune socială. Ritul este o ceremonie organizată, structurată, eficientă care 

creează un efect. Ritualurile sunt un set de tehnici și comportamente detaliate și standardizate 

care scad anxietatea și produc consecințe tehnice de importanță practică. Riturile apar 

preponderent în cadrul interacțiunilor sociale, iar ritualurile se manifestă mai ales în plan 

procedural, tehnic. Riturile conțin mai multe elemente ale organizației informale, pe când 

ritualurile sunt specifice mai mult organizației formale [299]. 

Mulți cercetători folosesc noțiunile ritual și ceremonie ca sinonime, dar sunt și din cei care 

oferă diferențieri conceptuale. Antropologul Max Gluckman susține că termenul ritual se referă 

la manifestările care presupun prezența puterilor oculte, iar ceremonia este o categorie care se 

referă la activitățile formale cu conținut laic. Concluziile sale au în vedere mai mult relațiile 

sociale decât aspectele culturale: cu cât este mai mare diferențierea seculară, cu atât avem mai 

puțin ritual și mai puțin mistic în ceremonialul etichetei; cu cât multiplicitatea rolurilor 

nediferențiate este mai mare, cu atât ritualul este mai cerut pentru a face diferențierea între ele. În 

societățile primitive aceeași persoană îndeplinea mai multe funcții și ritualurile aveau scopul de a 

face diferențierea între rolurile îndeplinite de fiecare persoană. M.Gluckman  numește asemenea 

societate „multiplex”, el dezvoltă o viziune diferită de cea a lui A.Van Gennep asupra riturilor. 

De exemplu, pentru M.Gluckman ritualurile nu există decât în societățile tradiționale; în 

societatea civilizată contemporană acestea au fost înlocuite de ceremonii. Pentru A.Van Gennep 

cele două cuvinte: ceremonie și ritual sunt interșanjabile.  

În articolul Acte obsesionale și practici religioase, S.Freud descrie asemănările dintre 

acțiunile obsesive la suferinzii de afecțiuni nervoase și ritualurile prin care credincioșii își 

manifestă pietatea lor. De exemplu, atât închinătorul religios, cât și nevroticul obsesional petrec 
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ceasuri întregi executând anumite ritualuri, în ambele cazuri omisiunea acestor acte provoacă 

sentimente de teamă acută inexplicabilă. La nevrotici aceste ritualuri îmbracă o formă de 

ceremonial și sunt executate sub efectul unei forțe interne obsesionale: înainte de a merge la 

culcare, lucrurile trebuie aranjate într-un anumit fel, numai după aceea poate fi vorba de somn, 

iar orice abatere de la aceste formalități, aparent banale, are drept rezultat anxietăți insuportabile, 

dominate de un sentiment al vinovăției în cazul în care nu sunt executate. Aceste ceremonii au 

devenit un fel de „acte sacre”, nici o întrerupere a lor nu este tolerată și sunt întotdeauna 

săvârșite în taină. Același lucru poate fi văzut în practicile religioase care au un caracter public. 

Aici avem aceleași mustrări de conștiință atunci când vreo acțiune rituală este omisă, aceeași 

trebuință de a proteja ritualul de întreruperea venită din afară, atenție deosebită privind detaliile, 

aceeași tendință ca ritualul să devină tot mai complex etc. Pentru S.Freud analogia este completă 

deoarece ambele tipuri de acțiune previn anumite tentații, de obicei inconștiente, ce previn 

pedeapsa care va veni dacă se cedează ispitei. S.Freud avansează o ipoteză care, cu timpul, va 

deveni dominantă – religia ca și nevroza obsesională se formează prin suprimarea sau renunțarea 

la anumite impulsuri instinctuale, între care instinctul sexual. Religia este astfel o expresie a 

instinctelor pe care le-a suprimat. 

În înțelegerea ritualurilor și sistemelor simbolice s-au conturat abordările: hermeneutică și 

sintactică, una pune accent pe semantic, semiotic, alta se interesează de dimensiunea lor 

sintactică. Abordarea de tip hermeneutic este reprezentată de antropologul Victor Turner și 

fondatorul antropologiei simbolice Clifford Geertz, ei fiind preocupați de interpretarea 

semnificațiilor simbolurilor utilizate în ritualuri, presupunând că astfel obțin răspunsuri privind 

modul în care lumea este influențată. Cealaltă tendință acuză caracterul incontrolabil al 

metodologiei hermeneutice și propune să stabilească doar regulile „sintactice” care generează și 

structurează cultura, ritualurile și, prin ele, realitatea. Personalitățile, precum antropologii 

britanici Edmund Leach, Maurice Bloch, antropologul american Stanley Jeyaraja Tambiah și 

alţii, au susținut că ritualurile nu comunică termeni, concepte, ci produc modele de experiență 

care ajută la înțelegerea implicită a sistemelor culturale.  

Colegul lui Clifford Geertz, istoricul american Robert Darnton, a fost unul dintre cei mai 

influenți adepți ai modelului hermeneutic în studiul ritualurilor. R.Darnton scria în introducerea 

cărții sale Marele masacru al pisicii și alte episoade din istoria culturală a Franței că poți „citi” 

un ritual sau un oraș tot astfel cum citești un basm popular sau un text filosofic. A.Cioflâncă 

completează cu afirmația că: „Textualizarea” ritualului, a sistemelor simbolice în general, se 

întâlnește la majoritatea cercetătorilor din prima generație a istoriei culturale, avându-i în vedere 

pe Geoff Eley cu Is All the World a Text? From Social History to the History of Society Two 
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Decades Later (Este întreaga lume text? De la Istorie Socială la Istoria Societății două decenii 

mai târziu), Ann Arbor cu The Historic Turn in the Human Sciences (Turnul istoric în științele 

umane), Lynn Hunt cu Politics, Culture and Class in the French Revolution (Politică, Cultură și 

Clasă în timpul Revoluției Franceze). A.Mihalache și A.Cioflâncă apreciază că: „...obișnuiți să 

studieze cu precădere documente scrise, istoricii au fost tentanți să utilizeze lectura și 

interpretarea după modelul textual în cazul unor fenomene care erau, în fapt, dinamice, fluide, 

active” 149]. Astăzi, cercetătorii urmăresc să concilieze abordarea hermeneutică cu cea 

sintactică, conținutul și forma ritualului fiind socotite, în egală măsură, importante. 

C.Căbulea evidențiază că filosoful Frits Staal consideră inadecvată interpretarea semantică 

a ritualului. Pentru a-și justifica această atitudine, el opune două activități diferite: cea de zi cu zi 

și cea rituală. Primul tip este foarte deschis la improvizația spontană, rezultatele fiind cele care 

contează. În cazul celui de-al doilea tip contează regulile, precizia sau eșecul execuției în 

conformitate cu regulile. F.Staal argumentează că ceea ce transformă o acțiune obișnuită în una 

rituală nu este, în primul rând, schimbarea sensului ei, ci schimbarea guvernată de reguli a 

formei sale. Ca urmare, o acțiune obișnuită devine acțiune rituală prin supunerea ei la reguli 

formale de transformare. Actelor rituale li se poate atribui un sens, dar ele nu necesită și nu 

există pentru aceasta. În opinia lui F.Staal, adevărata știință a ritualului constă în analiza regulilor 

sintactice ale ritualurilor și nu în hermeneuticele descriptive generate de demersurile semantice, 

preocupate în primul rând de sens. Cu alte cuvinte, regulile sintactice sunt acelea care pot explica 

ritualul. F.Staal nu neagă dimensiunea semantică a limbajului, ci doar faptul că ritualul este un 

limbaj. Ca activitate guvernată de reguli, ritualul este similar limbajului, dar nu este realmente un 

limbaj. Din acest motiv, F.Staal analizează activitatea rituală nu cu ajutorul unor metode 

specifice lingvisticii, ci cu ajutorul unor metode logico-matematice. Concluzia lui este că ritualul 

precede limbajul, așa cum ritualizarea animală precede limbajul uman și sintaxa lingvistică este 

derivată din sintaxa rituală. El apelează la mărturii etologice pentru a descoperi originile 

activității rituale, considerând că sintaxa rituală a fost rădăcina sintaxei lingvistice 39]. 

În cele ce urmează,  vom descrie principalele concepte prezente în opera unuia dintre cei 

mai influenți sociologi și psihologi sociali ai secolului al XX-lea, precum este americanul Erving 

Goffman și cunoscuta sa dramaturgie socială, care se înscrie în curentul numit interacționism 

simbolic, fondat la începutul secolului al XXl-lea de etno-antropologul G.H.Mead. Principala 

idee a lui E.Goffman este aceea că lumea este un teatru, viața cotidiană este scenă populată de 

actori sociali pe care se desfășoară, la o scară extinsă, un număr impresionant de ritualuri ce 

structurează normele sociale și întreaga activitate a indivizilor. În încercarea sa de a descrie 

elementele ce stau la baza organizării vieții sociale, E.Goffman pune accent mai ales pe analiza 
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componentei non-verbale a interacțiunilor dintre participanții prezenți în cadrul unei anumite 

structuri interacționale, componenta verbală fiind doar una dintre formele de manifestare a 

contactului interpersonal. Derularea respectivelor interacțiuni se supune, conform viziunii lui, 

unor ritualuri bine stabilite la nivel comunitar, care, interiorizate și practicate de această dată la 

nivel individual, asigură persoanelor aflate în situație de comunicare propria lor linie de 

conduită, în deplină concordanță cu rolul auto- sau hetero-atribuit, rol pe care aceștia și l-au 

asumat în ideea performării anumitor acțiuni la nivel social.  

Suntem de acord cu afirmația lui E.Goffman, potrivit căruia rolul ritual include portul unei 

măști pe scenă, omul conștient sau mai puțin conștient joacă un rol. Prin aceste roluri ne 

cunoaștem unul pe celălalt, dar și noi putem fi unii sau alții. Impresia bună o facem prin fațada 

personală (personal front) îmbrăcăminte, ținuta corporală, particularitățile de vorbire, atitudine, 

mers etc. [96, p.51]. E.Goffman împarte stimulii care formează fațada personală în „înfățișare” 

engl. „appearance” și „atitudine” engl. „manner”, conform informației pe care acești stimuli o 

oferă. „Înfățișarea” este stimulul care funcționează ca într-un anumit moment să ne comunice 

despre statutul social al performerului. „Tot acești stimuli vorbesc și despre starea rituală 

temporară a individului, adică informează dacă el s-a angajat momentan într-o activitate socială 

formală, într-o ocupație profesională ori într-un moment de recreere informală, dacă el se află 

sau nu într-o fază din ciclul sezonier sau din ciclul vieții sale” [96, p.52]. 

Principala preocupare a persoanelor aflate în situație de comunicare, conform lui 

E.Goffman în lucrarea Frame analysis (Analiza cadrelor), este de a-și menaja propria „față”, 

concept înțeles ca imagine a eului, valorizată pozitiv la nivel social, pe care persoana în cauză și-

o revendică de fiecare dată când apare posibilitatea performării unei anumite acțiuni de factură 

interacționistă. „Fața este un obiect sacru, de unde rezultă că ordinea expresivă necesară 

menajării sale este o ordine rituală” 267]. Menajarea feței reprezintă o oscilare între nevoia de a-

și salva fața și riscul de a și-o pierde, aceste două acțiuni fiind puternic legate de respectarea sau 

încălcarea ritualurilor existente la nivelul unei comunități.  

Importanța necesității coabitării în interiorul spațiului social este în strânsă legătură cu 

caracterul omniprezent al pericolului de a-și pierde fața pe care orice persoană o resimte atunci 

când se află în vecinătatea unui interlocutor. Doar simplul fapt al coprezenței celor doi actori 

sociali constituie un semnal al activării potențialului agresiv care în orice moment poate depăși 

simplul stadiu de pură virtualitate și să devină fapt împlinit. Conștientizarea acestei situații este 

suficientă pentru a instaura acea atitudine preventivă amintită mai sus, deoarece, fiind față în 

față, riscul unei agresiuni împotriva propriilor fețe este iminent. Pentru a contrabalansa și a 

gestiona, în același timp în mod eficient, posibilele efecte negative ale agresiunii asupra feței 
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celor aflați în situație de interacțiune (altfel spus, pentru a evita pierderea propriei fețe), aceștia 

au posibilitatea de a desfășura o activitate de figurație, înțeleasă ca „tot ceea ce întreprinde o 

persoană pentru ca acțiunile sale să nu producă pierderea feței nici a unei persoane (înțelegându-

se aici și propria față)” 267]. Această activitate de protejare a teritoriului persoanelor coprezente 

poate să ia forma fie a evitării riscului mai-sus amintit, fie a reparării efectelor atunci când 

acțiunea de amenințare a feței interlocutorului, totuși, a avut loc.   

Comportamentul ritual fixează statutul și rolul persoanei în cadrul grupului din care face 

parte: familie, comunitate etnică, comunitate religioasă, organizație şi asigură liniștea socială 

celor care le respectă. Încă de la începutul studiilor privind ritul, ritualul, cercetătorii au creat 

categorii cu ajutorul cărora să le recunoască sau să poată realiza distincția între diferite tipuri de 

activități rituale. Clasificările variază în funcție de autor și nu pot acoperi întregul câmp ritual, 

dar urmează punctul de vedere: evoluționist, psihosocial, religios etc. În general, se face apel la 

dihotomii: religios/magic, pozitiv/negativ, individual/colectiv şi de integrare/de separare. 

La începutul secolului al XIX-lea, folcloristul și etnograful francez Arnold Van Gennep, 

pornind de la trecerea de la o stare la alta, de la o lume la alta, a propus sintagma „rituri de 

trecere”, care se divizează în: rituri de separare; rituri de limită; şi rituri de agregare 238, p.22]. 

Conform lui A.Van Gennep, riturile de naștere, inițiere, căsătorie etc. sunt rituri de trecere. 

Funcția lor principală este de a asigura o schimbare de statut sau o trecere de la o societate 

magico-religioasă sau profană la alta. Fiecare din aceste rituri are specificul său: ceremoniile de 

căsătorie sunt alcătuite din rituri de fecunditate; cele de naștere din rituri de protecție și de 

predicțiune; cele funerare din rituri de apărare; cele de inițiere din rituri propițiatorii; cele de 

oncțiune din rituri de apropiere de divinitate etc. „Toate aceste rituri, având o finalitate specială 

și actuală, se juxtapun riturilor de trecere și se combină cu ele, câteodată de o manieră atât de 

intimă, încât nu mai știm dacă un anume rit de detaliu este, de exemplu, un rit de protecție sau un 

rit de separare” 238, p.23]. A.Van Gennep afirmă că oricine trece de la un teritoriu la altul se 

află, pentru un timp, într-o situație specială, se află între două lumi, această situație este denumită 

de el limită, care poate fi ideală sau materială și care este regăsită în toate ceremoniile ce însoțesc 

trecerea de la o situație magico-religioasă sau socială la alta 238, p.28]. De exemplu, poarta în 

acest sens este limita dintre lumea străină și cea domestică, dacă este vorba de un caz obișnuit, 

dintre lumea profană și lumea sacrului, dacă este vorba de un templu 238, p.29].  

M.Coman afirmă că aportul major al lui A.Van Gennep nu este că a identificat cele trei 

secvențe ale ritului de trecere, dar că a afirmat și a demonstrat natura și ordinea lor obligatorie. 

Nu poate exista rit de trecere numai cu separare și limen sau numai cu limen și integrare. 



40 
 

Succesiunea celor trei secvențe „separarea, perioada intermediară (limen) și reintegrarea – 

instituie ceremonial o sinteză între categoriile temporale și cauzale: „înainte” (starea sau epoca 

ce trebuie depășită) funcționează și ca o cauză a ceea ce va urma: un „între” (etapa și mijloacele 

prin care se produce transformarea) și un „după” (formele de consacrare a trecerii și de 

recunoaștere a inserției în societate, în conformitate cu noul statut), care devine efectul stării 

inițiale” 54, p.148].  

M.Gluckman se demarchează de A.Van Gennep, considerând că nu toate relațiile sociale 

necesită rituri de trecere și că ritualurile nu sunt o simplă reflectare a structurii relațiilor sociale, 

ci un mod particular de organizare a acestora. Societățile primitive apelează la ritualuri pentru a 

diferenția rolurile și a atenua tensiunile, concluzionează C.Căbulea. Relațiile sociale sunt mai 

puternic ritualizate în aceste societăți decât în societățile cu roluri sociale clar diferențiate 39].  

Analizând ritualurile inițiatice, M.Eliade le divizează în două tipuri: inițierile de pubertate  

şi ceremoniile de intrare într-o societate secretă. Inițierea de pubertate, conform autorului, este 

mai veche și mai răspândită decât inițierea în societățile secrete. Inițierea de pubertate este 

atestată la nivelurile cele mai arhaice de cultură. Cea mai importantă diferență dintre ele constă 

în faptul că toți adolescenții trebuie să treacă prin inițierea de vârstă, pe când societățile secrete 

sunt rezervate doar unui număr restrâns de adulți [83]. 

P.Lardellier consideră că „ritul ar fi un fel de matrice socială și culturală care preexistă la 

indivizi și deține o capacitate de transformare socială, o forță care este un resort de eficacitate 

simbolică” [118, p.72]. Astfel, autorul distinge următoarele rituri moderne: 1. rituri sociale și 

comunitare, care cuprind: ritualurile religioase, liturghiile politice, marile sărbători sociale 

ritualizate, liturghiile profane, riturile de instituire, spectacolele ritualizate şi riturilor sociale 

stabilite între comeseni [118, p.77-81]; 2. rituri de interacțiune, care la rândul lor pot fi: a) rituri 

de interacțiune formale, iar, ca exemple, ar fi interviurile de angajare, examenele orale care nu au 

loc prin susținere publică, evaluări; b) rituri de interacțiune informale, care cuprind toate 

situațiile interpersonale, modelate de coduri sociale și culturale inconștiente [118, p.82]. 

Conform lui P.Lardellier, riturile personale, riturile publice, riturile impersonale, riturile 

mediatice fac parte din cele prezentate mai sus, ele transformă individul în funcție de matricea 

culturală a lui. 

Arnold Niederer situează riturile cotidiene pe trei cercuri concentrice, după cum scade 

intensitatea frecvenței și obișnuinței de a realiza aceste rituri: ritualuri celebrate individual, care 

nu implică relații, interacțiuni între mai multe persoane; interacțiuni între grupurile primare;  

relații cu lumea exterioară. A.Niederer afirmă că riturile realizate de indivizi în parte sunt mult 

mai frecvente decât cele realizate în familie, și acestea, la rândul lor, sunt mai frecvente decât 
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cele realizate în cadrul unor grupuri mai mari, în societate 332]. Ritualurile individuale sunt 

realizate de fiecare individ, separat de ceilalți, dar paralel cu acțiunile celorlalți. Astfel, riturile de 

dimineață, care au funcția de a face trecerea de la somn la ziua de muncă, de exemplu, cafeaua 

de dimineață, sunt realizate de majoritatea indivizilor. Un alt exemplu de rituri individuale este 

frecventarea cafenelei înainte de a începe ziua de muncă sau după terminarea zilei de muncă. 

Aceste rituri au o mai mare șansă de a fi percepute, observate, decât celelalte. În familie, riturile 

se manifestă mai pregnant în cadrul aniversărilor și sărbătorilor, dar acestea nu sunt rituri 

cotidiene. Riturile cotidiene în cadrul familiei sunt legate de anumite momente: odihna în comun, 

culcarea copiilor, povestea spusă copiilor înainte de culcare sau rituri negative, tabuurile, riturile 

de pedepsire. Riturile familiale variază în funcție de clasa socială și de timpul liber de care 

dispune familia. În cadrul exterior al familiei, riturile sunt legate îndeosebi de trecerea de la un 

grup la altul, de la un spațiu profan la unul sacru. Profanul este experiența cotidiană; sacrul este 

orice lucru insolit, adică orice lucru care surprinde prin caracterul său neobișnuit. Astfel, orice 

încercare a individului de a „face cunoștință” cu insolitul cere realizarea unui rit de trecere. De 

exemplu, spațiului unui cimitir îi sunt asociate rituri pozitive și negative. Același este cazul 

muzeelor de artă. Intrarea în aceste spații se face în prezența unor persoane care fac această 

trecere mai ușoară – preotul, cineva foarte apropiat, ghidul, iar riturile negative nu permit 

comportamente ca: zgomotul, fuga, râsetele, consumarea mâncării şi altele.  

Asemenea lui A.Niederer, M.Segre consideră că profanul ține de experiența noastră 

cotidiană. Conform concepției sale, riturile profane ale mesei sau ale muncii, ale trupului sau ale 

sportului, cele de primire a noului venit în cursul superior sau ale călătoriei cu avionul au puțină 

legătură cu credințele puternice reminiscența cărora ar fi în religii, ci mai degrabă au legătură cu 

o cultură sau subcultură determinată, înțeleasă ca stil de viață, ca ansamblu de valori și de 

comportamente. Conform lui M.Segre, riturile profane indică mai mult participarea la un sistem 

instituțional decât interiorizarea unui ansamblu de credințe și nu reclamă o impregnare radicală 

cu simboluri arhetipale. Antiteza ordine perfectă/haos constituie un mit religios nepotrivit în 

lumea profană, care nu se raportează la un absolut transcendent. În general, persoanele nu spun 

„acesta este un rit”, deci, serios și important, nici „acesta este un joc”, deci, fără urmări, „ci 

trăiește ceea ce noi considerăm drept rit profan ca pe o serie de comportamente obișnuite, 

înscrise în realitate (mâncare, destindere, deprinderea vieții de student sau a celei militare), 

eventual cu o conotație de spectacol fără miză deosebit de importantă” [207, p.93-94]. Suntem de 

acord cu M.Segre care concluzionează că un rit profan poate fi luat drept obiect de studiu 

filosofic, antropologic și sociologic, așa cum se face cu alte teme de genul iubirii sau ecologiei. 
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Savanții T.Luckmann și P.L.Berger analizează două tipuri de ritualuri: 1. ritualurile 

colective de păstrare a realității, ele pot fi instituționalizate pentru vremuri cu catastrofe naturale; 

2. ritualurile individuale sunt prezente în perioade de necazuri personale. Acești autori afirmă că 

pot fi elaborate modalități speciale de conservare a realității cu scopul de a ține sub control 

străinii și pericolul pe care ei îl prezintă pentru realitatea „oficială” locală. „Este posibil ca 

individul să fie supus, după contactul cu un străin, unui ritual purificator complicat. Purificarea 

este interiorizată ca o negare subiectivă a realității alternative reprezentate de străin” 13, p.210. 

Ritualurile respective au funcția de apărare în situații noi, necunoscute, în contactul cu străinul. 

Odată ce contactul devine frecvent, aceste procedee activate pe timp de criză își pierd caracterul 

dur, serios şi violent. 

Antropologul R.A.Rappaport caracterizează ritualurile prin: precodare – ordinea actelor 

este stabilită înainte de realizarea lor; aspect formal – comportamentul ritual este văzut ca 

punctual, repetitiv, stereotip, realizat în context specific, se repetă cu regularitate la anumită oră, 

în anumită zi, în circumstanțe sociale definite, în spațiu anumit; invarianță – elementele 

ritualului rămân constante în timp, însă imprecizia este inevitabilă chiar și în cele mai importante 

ritualuri; performanță – etapele unui ritual pot fi înscrise în anumite lucrări, fără de persoane 

care să le performeze acestea rămân a fi înregistrări, dar nicidecum ritualuri propriu zise;  

formalitate versus eficacitate – acțiunile rituale nu produc rezultat practic asupra lumii externe 

287, p.32-50]. Abordând ritualul ca și comunicare, autorul afirmă că ritualul este un mediu 

special, poate chiar unic, potrivit pentru transmiterea anumitor mesaje. 

Comportamentul ritual oferă persoanelor înțelegerea semnificației existenței. Performarea 

unui ritual reprezintă participarea la cultură. Astfel, mitologul Joseph Campbell delimitează patru 

funcții ale ritualului și mitului: metafizică sau mistică, ce induce un sentiment de teamă 

respectuoasă și venerație ființei umane; cosmologică, ce furnizează o imagine coerentă a 

cosmosului; sociologică, ce integrează și menține individul în comunitate; psihologică, ce 

ghidează activitatea internă a indivizilor 39].  

Bronislaw Malinowski se axează pe trăirile emoționale individuale, susținând că anumite 

ritualuri au funcția de a reduce anxietatea, teama, suferința, iar religia se înrădăcinează în 

experiența individuală, în special în frica de moarte. Pentru el, nu toate ritualurile au funcții 

sociale: cele magice au funcția de a înlătura anxietatea, dar cele religioase sunt simple forme de 

comunicare cu divinitatea, neavând această funcție.  

C.Riviere evidențiază următoarele funcții ale riturilor religioase: 1) funcția de mediere și 

funcția pedagogică – care au menirea de a reînnoi și a reînvia credințele. Ritul este un mediator 
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în relația cu sacrul şi inculcă principii de viață importante pentru socializarea individului, 

formarea personalității și a memoriei grupului; 2) funcția integrativă – ritul integrează individul 

prin: a) evidențierea coerenței și înrădăcinarea normelor unei comunități; b) reafirmarea 

consensului asupra valorilor morale care stau la baza grupului; c) motivarea și mobilizarea în 

jurul unor scopuri comune; d) unificarea simbolică a unei comunități prin strângerea ei laolaltă, 

periodic; 3) funcția ordonatoare – ritul apare ca legitimare a unei ordini cosmice definite în mit; 

delimitează și ierarhizează rolurile de preot, cantor, credincios; structurează timpul prin inserția 

trăirii prezente în timpul primordial al începuturilor; 4) funcția securizantă – ritul atenuează 

angoasa omului în fața unor situații nesigure; 5) funcția dinamogenă – ritul realizează anumite 

scopuri și satisface unele dorințe inconștiente; dinamica lui își găsește expresia în canalizarea 

energiilor individuale în folosul comunității în care se manifestă 190, p.90-92].  

Autorii, menţionaţi mai sus, evidențiază anumite funcții ale comportamentelor rituale care, 

deşi sună diferit de la un autor la altul, au în comun punctul de vedere care constă în faptul că 

omul are nevoie de ele deoarece acestea oferă principii de viață, contribuie la socializarea 

individului, contribuie la coeziunea grupului, îi oferă siguranță în cele ce își propune să realizeze, 

oferă siguranță în situații necunoscute, oferă sens și ordine experienței umane. În general, 

comportamentele rituale reprezintă modele simplificate ale acțiunii umane. 

Societatea contemporană are nevoie de ritualuri, mituri, simboluri care dau sens existenței 

sociale. Individul este cel care continuă să le elaboreze și să le pună în scenă pentru a se putea 

diferenția de ceilalți, de a se proteja, de a se afirma, făcând parte dintr-o anumită cultură sau 

subcultură. Astfel, individul creează propriile mituri, rituri și simboluri, iar noile generații 

preluându-le, le recreează în funcție de context, fapt ce demonstrează că „…oamenii nu sunt 

sclavii unui ritual sau ai unor simboluri, ei sunt și făuritori de ritualuri”, afirmă A.Suceveanu 

222, p.365. În opinia lui E.Cassirer, „Omul nu mai trăiește într-un univers pur fizic, ci trăiește 

într-un univers simbolic. Limbajul, mitul, arta și religia sunt părți ale acestui univers. Ele sunt 

firele diferite care țes rețeaua simbolică, țesătura încâlcită a experienței umane” [38, p.43]. 

Comportamentul ritual, fiind parte a subculturii, este conectat la elementele de natură 

filosofico-antropologică, cum ar fi: valorile, normele, simbolul, eroul etc. În continuare vom 

analiza fiecare dintre aceste elemente determinante ale comportamentului ritual. 

Filosofia, antropologia şi psihologia definesc valorile drept condiție a alegerilor, ca 

instrument în ordonarea priorităţilor şi a propriei vieţi. Valorile orientează indivizii în lumea care 

îi înconjoară, ele sunt interioare individului, diferite de la persoană la persoană, având drept 

determinant social normele și obiceiurile. Omul este o valoare-scop, iar celelalte sunt valori- 

mijloace care întregesc omul ca valoare. Valorile sunt nucleul culturilor și subculturilor, iar 
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sistemul de valori permite clasificarea persoanelor, actelor, ideilor în cele considerate etice și 

cele neetice. Sistemul de valori promovat de o subcultură stă la baza creării normelor acesteia.  

În acest context menţionăm, că omul este rezultat al nenumăratelor experiențe de 

socializare. Odată cu constituirea propriei scări de valori, el devine producător de social, devine 

sursă de creație axiologico-praxiologică. Sistemul de valori își pune amprenta asupra concepției 

de ansamblu privind comportamentul ritual ca parte a culturii unui grup. Valorile oferă o 

interpretare a ceea ce este bine, adevărat sau dorit pentru grup, ele permit formularea 

standardelor privind căile de acțiune. Valorile grupului sunt păstrate și transmise. Fiind parte a 

economicului, socialului și spiritualului, valorile nu mai apar ca limite ale personalității, ci în 

calitate de condiții firești ale afirmării personalității umane. Valorile sunt un nivel înalt de 

abstractizare ce cuprinde obiecte, sentimente și/sau experiențe. 

C.Kluckhohn a descris valoarea ca o concepție a „ceea ce este dorit în viață”, caracteristică 

a unui individ sau a unui grup, ce influențează decisiv selectarea unui anumit pattern de 

comportament dintre cele deja existente la nivel individual [274, p.395]. A.Sandu, în lucrarea O 

etică centrată pe valori în sfera publică, afirmă că „valorile sunt constructe sociale care rezultă 

în actul de comunicare ca o negociere a interpretărilor pe care subiecții o dau unui „decupaj din 

realitate” [205, p.17-18] și că acordul interpretativ se realizează pe diverse planuri numite 

instanțe ale construcției sociale. Autorul indică trei instanțe: un acord interpretativ cu privire la 

valoare sau instanța axiologică care plasează demnitatea, onestitatea etc. în constelația valorilor 

umane, altul referitor la praxis sau instanța pragmatică care stabilește modalitățile de 

transpunere a valorii în practică socială și a treia este instanța ontologică, care stabilește 

semnificația, generează definiții ale acesteia, inclusiv contextele în care este necesară apărarea ei.  

A.Zelenschi vine cu o abordare antropologică în cercetarea culturii organizaționale și 

afirmă că înţelegerea referitoare la ceea ce este bun sau rău în cadrul organizaţiei este influenţată 

de valori, ele fiind strâns legate de idealurile caracteristice unui grup uman. Autoarea relatează 

că „Normele reprezintă opinia grupului despre ceea ce este corect şi incorect. Ele se pot 

concretiza din punct de vedere formal în legi, iar din punct de vedere informal – în controlul 

social” [249]. De exemplu, în instituțiile penitenciare controlul social este realizat de liderii 

informali prin normele informale impuse tuturor deținuților.  

Propriile decizii, felul în care interacționăm cu ceilalți şi comportamentele pe care le 

manifestăm sunt în legătură cu sistemul nostru de valori, chiar dacă nu totdeauna suntem 

conștienți de acest lucru. Altfel spus, valorile conțin semnificații, „ele acordă importanță unor 

persoane, comportamente, fenomene sau situații prezente sau viitoare. Aceste semnificații devin 

etalon, normă de apreciere ce stă la baza judecăților…” [27, p.99]. 
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Valorile duc la dezvoltarea stimei de sine în viața personală, fiind o resursă motivațională 

puternică. Ele sunt preluate de către individ prin intermediul socializării sale în mediul familial, 

educațional, social, profesional, în grupul de prieteni, prin expunerea la diferite situații cu impact 

emoțional. Valorile sunt produsul experienței sociale, ele au rezultat în timp și din situații 

concrete ale vieții noastre, ele au facilitat adaptarea umană, „au dobândit o expresie simbolică și 

au devenit dezirabile pentru următoarele acțiuni și relații ale unei comunități” [27, p.99]. În 

opinia noastră, cunoașterea sistemului de valori și a modului în care acestea influențează viața 

noastră este foarte importantă, deşi complicat de realizat, dar necesară. 

Definind valorile drept „concepții împărtășite în comun despre sistemul social dezirabil”, 

T.Parsons consideră că interiorizarea valorilor conduce, atât la nivel macro, cât și micro, la 

potolirea tensiunii (tension-management). Valorile asigură, prin principiile în care se 

obiectivează, ordinea, stabilitatea și legitimitatea la nivel macrosocial. La nivel micro, normele 

sunt cele care conferă legitimitate acțiunii individuale. Creativitatea, în acest context, se 

manifestă prin gradul, eficiența și modalitatea particulară de însușire a prescripțiilor normative 

de către unitățile active ale sistemului.  

De menţionat că valorile nu există în mod independent, orice valoare determină alte valor i 

şi este determinată de alte valori. Mulţi cercetători afirmă că legăturile de dependenţă nu sunt 

întâmplătoare, există o armonie între valorile pe care indivizii le integrează în sistemele de 

valori. Ei remarcă că valorile reprezintă elementul central al subculturii. În acest context, 

considerăm că este necesar de accentuat rolul simbolurilor, ritualurilor şi normelor ca elemente 

definitorii ale  valorii. 

Una dintre cele mai cunoscute este clasificarea tradițională a valorilor: în valori materiale 

sau sensibile și valori spirituale. Din categoria valorilor materiale menţionăm: 1. Valorile 

hedonice, care creează plăcere și satisfacție biologică: alimentația, comoditatea traiului etc. 2. 

Valorile vitale, care ne oferă viață în sens bio-psihologic, precum: sănătatea, puterea fizică, 

frumusețea fizică. 3. Valorile economice, care satisfac trebuințele vieții, sunt valori-mijloc: 

uneltele de muncă, rezultatele efortului muncii etc.  

Valorile spirituale sunt: 1) valorile teoretice sau cele ale cunoașterii; 2) valorile etice sau 

valorile acțiunii; valorile estetice sau valorile expresiei. Încarcerată sau liberă, orice persoană își 

dorește atingerea valorilor hedonice de la baza piramidei, tinzând spre cele spirituale de la vârful 

ei. Concluziile arhicunoscute indică faptul că valorile spirituale sunt superioare celor materiale, 

iar cele etice sunt superioare valorilor teoretice sau estetice. Timp de mii de ani, între valorile de 

bine și de rău se duc lupte aprige, în unele situații învinge una, în altele cealaltă, apoi se revine la 

luptă. În una din lucrările sale, H.R.Patapievici afirmă că: „iubirea, moartea, setea de cunoaştere, 
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suferinţa şi credinţa în Dumnezeu nu pot fi transformate în valori de schimb decât dacă încetăm 

să mai fim oameni” [166, p.13].  

Dorim să remarcăm că valorile morale, juridice, economice, politice, filosofice, științifice, 

religioase etc. posedă importanță diferită în perioade diferite ale societății, comunității 

respective. Este importantă conștientizarea și integrarea lor în fiecare aspect al vieții personale și 

sociale. Valorile dominante dintr-o societate se concretizează în norme ce definesc instituţiile şi 

funcţionarea societăţii în întregul ei. Norma este o propoziție prescriptivă, care indică cum să 

acționeze, cum să se comporte individul încât modul în care el procedează să nu afecteze şi să nu 

dăuneze societăţii. Termenul norma, în limba latină, avea sensul de riglă, care este necesară 

pentru a trasa linii, liniile în acest caz având semnificația de direcționare spre ceva stabilit. 

Normele și modelele de comportament le avem în toate comunitățile umane care compun 

societatea. Respectiv, sunt norme pe care cerem să fie respectate oricărui om, în orice situație: în 

familie, la locul de muncă, la studii, într-un spațiu religios, într-un spațiu economic, militar etc. 

Astfel, toate normele sociale, fie că sunt juridice, morale, religioase, estetice etc., reprezintă o 

anumită valoare fundamentală. 

Neokantianul Giorgio Del Vecchio afirmă că distincția între norma juridică și cea morală 

stă în faptul că prima aparține dreptului, care este o etică obiectivă, iar cea de-a doua aparține 

moralei, ca etică subiectivă. Filosoful demonstrează că în drept nu sunt admise incertitudinile, 

normele juridice fiind explicit formulate; morala, însă, ține de conștiința individuală și nu este 

formulată și fixată în coduri, la fel ca dreptul. Cu toate acestea, autorul respinge ideea 

caracterizării normei juridice ca perfectă în comparație cu norma morală. 

La intersecția sociologiei și dreptului este perspectiva filosofului Mircea Djuvara, care 

clasifică normele în două categorii: norme condiționate și norme necondiționate [67]. Criteriul 

de la care pornește respectiva clasificare este aprecierea rațională a realității care pornește de la 

ideea de obligație. Astfel, normele morale și cele juridice fac parte din categoria normelor 

necondiționate cu caracter absolut, iar normele religioase, tehnice, cele care țin de buna cuviință 

etc. aparțin categoriei normelor condiționate, care, în situații determinate, revendică acțiuni sau 

conduite determinate, spre exemplu: „în caz de situații excepționale, ești obligat să acorzi 

ajutor”. 

Trăim într-o epocă în care spațiul poate fi redus datorită noilor tehnologii, aceleași 

tehnologii sunt neputincioase atunci când este vorba de reducerea distanței culturale în situațiile 

în care călătorim spre alte culturi. Distanța culturală influențează calitatea relațiilor interumane, 

ea poate fi depășită prin creșterea intensității contactelor și reciprocitate prin care înțelegem că 

oamenii îi tratează pe alți oameni în același mod în care sunt ei tratați. Europeanul sau oricare 
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altă persoană care călătorește în alte țări, în alte culturi, va observa imediat că normele cu care 

este familiar nu-i sunt practic de nici un folos în interacțiunile cu localnicii; „diferențele sunt 

semnificative, de la formulele de salut  până la maniera în care se desfășoară cele mai simple 

tranzacții comerciale; pentru a putea interacționa cu localnicii va trebui să deprindă rapid 

semnificația unui minim de norme” [224, p.104], afirmă cercetătorii români D.-M.Șandru, 

I.Alexe şi P.Dobrică. În această situație a străinului se află şi deținuții nou-veniți, care se 

confruntă cu dificultăți de integrare. În acest spațiu ei prezintă comportamente autodistructive, 

încalcă adesea normele formale, acceptă normele informale ca o exprimare a dezacordului 

prezent între normele și valorile existente în instituțiile penitenciare și cele ale sale ca nou-venit. 

Procesul de integrare va presupune ajustări, acomodări, renunțarea la un anumit mod de a simți, 

de a gândi şi de a face. 

Mihaela Vlăsceanu afirmă, în una dintre lucrări sale, de fapt, ca și mulți alți autori, că 

instituțiile constau într-un ansamblu de norme care definesc structura de bază a ordinii sociale, 

modelele recurente de comportare, acțiune și de relaționare socială. „Regulile sunt formale și 

informale. Cele formale sunt incluse în legi sau prevederi (statute, regulamente etc.) juridice. 

Cele informale iau forma tradițiilor, convențiilor, codurilor de conduită, ritualurilor etc., putând 

fi scrise sau nescrise, implicite sau explicite” [240, p.384]. Normele implicite sunt subînțelese, 

iar normele explicite sunt cele exprimate cu claritate, complet, pentru a fi ușor de înțeles. 

În acest sens, menţionăm că este cunoscută ideea conform căreia valorile se convertesc în 

norme, că valorile sunt irelevante dacă nu sunt conectate normelor, iar normele, la rândul lor, 

indică un standard acceptat, un model sau o direcție. Odată constituite normele, membrii 

grupului sunt gata să intervină și să sancționeze în cazul în care ele sunt încălcate. Valorile 

îndeplinesc o funcție importantă în organizație, iar normele traduc această funcție în 

comportamente. „Normele înlătură conflictele existenței în comun a grupurilor umane și pot avea 

caracter de obligativitate (norma juridică) sau numai de constrângere (norma morală). Conform 

lui Gh.Florian, în penitenciar acționează, ca și în societate, trei tipuri de norme: norme 

organizaționale – care privesc mecanismul de funcționare a instituției; norme acționale – care 

indică regulile de evaluare „corectă” a situațiilor cotidiene și a evenimentelor ce interesează 

colectivitatea deținuților; norme relaționale – referitoare la modalitățile considerate eficiente în 

raporturile deținut-deținut, deținut-grup de deținuți, deținuți-angajați [88, p.50]. Aceste norme 

trebuie să fie cunoscute și respectate atât de angajații din penitenciare, cât și de deținuți, 

încălcarea acestora poate afecta instituția și pe cei din această instituție. 

Generalizând literatura cercetată, specificăm că funcțiile normelor sunt următoarele: 

exprimă și promovează cerințele funcționale ale sistemului: disciplina, controlul etc.; sunt 
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expresii acționale ale cunoștințelor acumulate despre pedeapsă; reprezintă un mod simplificat de 

decizie, de rezolvare a problemelor complexe; sunt modalitate simplă de exercitare a controlului; 

creează consensul și reduce incertitudinea 27, p.109-110. Normele sociale permit să participăm 

la diverse activități sociale, să avem așteptări de la membrii comunităților umane că le vor 

respecta. Ele constituie repere obligatorii în orientarea acțiunilor noastre; reprezintă coduri care 

permit participarea la viața socială [224, p.102].  

Cuvintele, gesturile, imaginile sau obiectele care transportă un anumit sens, recunoscut 

doar de cei care împărtășesc respectiva cultură, sunt simboluri. Ele desemnează „ceva (orice) 

care social reprezintă, evocă, semnifică altceva decât este” 66, p.546. A.Suceveanu apreciază 

că: „Simbolurile sunt cele care mediază între o cunoaștere a imediatului și una a departelui, 

anulând ruptura dintre parte și întreg” 222, p.364. În una din lucrările sale, D.I.Kertzer 

menționează că simbolurile sunt „recuzita” ritualului, ele dau naștere unor sentimente comune de 

simpatie și identitate. Prin recuzită, antropologul înțelege acele elemente simbolice, precum: 

sloganul, cântecele, încurajările, gesturile expresive, uniformele etc. 116, p.85. 

D.I.Kertzer oferă viziunea privind relația dintre simbol și ritual, afirmând că: „Simbolurile 

constituie substanța ritualului; iar natura acestor simboluri și felul în care sunt promovate ne 

ajută să înțelegem mai bine în ce constă natura și puterea de influență a ritualului” [116, p.24]. 

După D.I.Kertzer, ritualurile se caracterizează prin câteva elemente importante: condensarea care 

se referă la calitatea simbolurilor individuale de a unifica și reprezenta o diversitate de conotații; 

plurivocitatea reprezintă varietatea conotațiilor conferite fiecărui simbol. Același simbol poate fi 

înțeles de oameni diferiți în feluri diferite; ambiguitatea arată că simbolul nu are o conotație 

exclusivă. Simbolurile nu sunt doar niște formule ezoterice de exprimare care ar putea fi traduse 

ca forme declarative simple și precise [116, p.24]. 

În acest sens, constatăm că simbolul cultural poate fi reprezentat de un obiect, un 

eveniment sau o formulă ce are menirea de a transmite un mesaj cu anumită semnificație în 

cadrul organizației. Simbol este însăși denumirea organizației atunci când ea prezintă un element 

de esență prin activitatea sa. Denumirile organizațiilor devin în timp simboluri pentru ceea ce 

reprezintă ele în societate. Drept exemplu poate fi Administrația Națională a Penitenciarelor 

care este simbol al punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate. Simbol grafic 

folosit pentru identificarea unei organizații, a unui produs, a unei companii, a unui eveniment 

etc. este logoul sau sigla. Ca instrument de comunicare, considerăm că logoul trebuie să includă 

sau să facă referire la istoria organizației, să poziționeze organizația în prezent, dar, totodată, să 

sugereze și potențialul de viitor, ce îndeamnă membrii unei organizații să aibă o identitate, ceva 
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prin care pot să fie recunoscuți în mod unic. Coerența, bogăția de simboluri, durabilitatea, 

adaptabilitatea la diverse suporturi materiale sunt elementele de bază pentru a avea un logo de 

calitate.  

Mobila, tablourile, pozele folosite în organizație comunică multe despre instituția dată. 

Dotarea sălii de ședințe cu o masă rotundă sau ovală sugerează ideea de participare, de acțiune de 

grup, în timp ce folosirea de către manager a unui birou imens și/sau a unui fotoliu maiestuos 

indică accentul pus pe ierarhie. Organizațiile impun reguli cu privire la spațiu, fiecărui angajat îi 

este atribuit un anumit tip de birou: suprafață, tip de mobilier, decorații, birou open space/birou 

închis, birou individual/birou împărțit cu alții. Acest set de reguli denotă importanța spațiului ca 

simbol al statusului social: cele mai bune spații sunt alocate, în general, ierarhic, 

managementului. Percepția „spațiului personal” este extrem de diferită de la o cultură la alta, 

tipul dat de spațiu are explicații biologice, ontologice, antropologice etc., stabilind distanța de la 

care o persoană percepe intruziunea drept agresiune/pericol. În toate instituțiile regăsim reguli 

stricte și diferite cu privire la definirea intimității. Dacă ne referim la instituțiile penitenciare, 

relatăm că angajații într-o celulă a deținuților pot fi considerați pericol, la fel cum deținutul va fi 

considerat ca potențial pericol dacă este în afara celulei de detenție, neînsoțit de angajații 

instituțiilor penitenciare. 

Persoanele reale sau imaginare, care posedă calități foarte apreciate în subcultura din care 

fac parte, care servesc ca modele pozitive sau negative de comportament sunt eroii. Grupurile ce 

aparțin unei subculturi își aleg personalități ale căror trăsături de caracter corespund celor mai 

puternice atribute ale subculturii, servind ca modele pentru membrii grupului. Eroii sunt 

personaje ce reprezintă valorile grupului și accentuează forța acestuia. Liderii utilizează eroii şi 

povestirile despre aceștia pentru a-și motiva susținătorii.  

Astfel, erou poate fi și liderul prin care înțelegem persoana care are capacitatea de a 

influența alte persoane pentru a atinge careva scopuri. Axându-ne pe tema propusă pentru 

cercetare, specificăm că deosebim două tipuri de lideri, care posedă acest tip de influență: liderul 

formal – exercită o autoritate asigurată de poziția sa în ierarhia unei instituții în penitenciare, 

acesta este șeful și șeful-adjunct al penitenciarului; liderul informal – exercită influența datorită 

unei competențe particulare, ce nu are poziție în ierarhia instituției, în penitenciare aceștia sunt 

liderii lumii criminale. Cazurile în care dintr-un personaj celebru se face simbolul unei calități, 

apoi i se atribuie tot felul de întâmplări cu scopul de a sublinia această calitate se numește 

simbolizie. Personajul celebru poate fi un fost șef de penitenciare, angajat al instituțiilor 

penitenciare, deținut despre care se vorbește încă mult timp după plecarea lui, făcându-se 

trimitere la modul în care ar fi procedat acesta. 
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Merită să menționăm că Max Weber a elaborat teoria liderului investit cu autoritate 

carismatică, ale cărui trăsături de personalitate sunt: încrederea în sine, gradul înalt de 

autocontrol, rezistența fizică, curajul, fermitatea etc. Valoarea unui lider constă în a impune și a 

respecta normele grupului. Etimologic, lider (engl. leader) vine de la verbul englezesc to lead, 

cu sensul de a conduce, a îndrepta, îndruma, a însoți etc. În studiul subculturilor, considerăm, la 

fel ca și Ș.Bruno, că „Termenul de „erou” este preferabil celui de „lider”, deoarece extinde 

analiza și asupra unor personaje decedate, imaginare sau simbolice și se referă mai ales la 

caracteristicile personale ale acestora și mai puțin la cele dobândite ca urmare a deținerii unor 

funcții” 27, p.86. 

Prin urmare, orice comunitate modernă are nevoie de personaje-simbol, cărora li se oferă 

calitatea de eroi. Miturile moderne se bazează pe principiile miturilor societăților primitive: sunt 

create ființe invincibile, prinse în lupta binelui cu răul, acești eroi fiind importanți deoarece oferă 

un exemplu de urmat  pentru ceilalți. Calitățile excepționale de care dau dovadă sunt: inteligența, 

curajul, abnegația în cele ce își propun să facă, devotamentul pentru o cauză, energie, încredere 

în sine, onestitate şi multe altele. Eroii sunt considerați sacri de către fani și, ca rezultat, avem 

fenomenul de sacralizare a locurilor, a obiectelor, a datelor în calendar, care au o legătură cu 

eroul lor; este creat un sistem de interdicții și tabuuri ce dictează atitudinea față de erou, afirmă 

M.Segre. Biografii acestor eroi ca niște profeți dau vieții subiectului său „valoare de mit 

autentic” 207, p.65. Realitatea imediată a unui obiect sacru se schimbă în realitate 

supranaturală pentru indivizi şi devine altceva, fără a-și pierde calitățile anterioare. De exemplu, 

în  penitenciar, eroul, pentru deținuții minori, poate fi persoana care s-a remarcat prin ceva în 

lumea criminală – jaf, excrocherie, trafic de droguri, omor etc. Atât deținuții tineri, cât și cei 

maturi se mișcă, gesticulează, vorbesc într-un anumit fel în prezența liderului criminal. Eroul 

este luat de tânăr ca model pentru a se identifica cu el și pentru a-l imita [225, p.132]. 

Raoul Girardet, în lucrarea sa Mituri și mitologii politice, afirmă că procesul de eroificare, 

se realizează în trei timpi: 1. timp al așteptării – când se formează și se răspândește imaginea 

unui erou dorit, imaginea dată cristalizează în jurul ei expresia colectivă a unui ansamblu, adesea 

confuz, de speranțe, visuri, nostalgii (de multe ori imaginea nu se încarnează într-un personaj 

existent, așteptarea fiind zadarnică). 2. timp al acțiunii – visele sunt pe cale să se adeverească, iar 

manipularea joacă un rol foarte mare în elaborarea mitului eroului. 3. timp al amintirii – 

imaginea eroului, proiectată în trecut, se transformă în conformitate cu capriciile memoriei, cu 

mecanismele sale selective, cu refulările și exagerările sale 94, p.86]. Eroul se impune prin 
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neînfricarea sa, pătrunde în monotonia vieții cotidiene, se impune la nivel emoțional. Totodată, 

eroul este obiect al admirației pentru felul său de a fi cât și pentru cele realizate.  

Rezumând succint, menționăm că oamenii sunt creatorii culturii şi ai anumitor modele de 

acțiune și de apreciere a realității, iar elementele comportamentului ritual, ca: valorile, normele, 

mitul, simbolul, eroul etc., influențează și determină o serie de comportamente, atitudini, astfel 

încât membrii unei subculturi să-și poată valorifica potențialul de care dispun în vederea 

îndeplinirii scopurilor propuse.  
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1.3 Posibile interacțiuni între ritual și tabu – o abordare ontologică  

 

După cum am menţionat anterior, tema ritualului este abordată de mai mulţi autori, care 

include, în acelaşi timp, şi o legătură între ritual și tabuuri. Respectiv, considerăm că importanța 

studierii tabuului constă în faptul că el reprezintă un element constitutiv al credințelor primitive 

și reglementează viața indivizilor din diverse comunități, tabuurile sau interdicțiile sunt 

instrumente de reglementare a vieții în societate. În acest context, subliniem că celebrul 

antropolog și etnolog britanic A.R.Radcliffe-Brown a fost profund interesat de studiul tabuurilor. 

Radcliffe-Brown preferă să folosească în locul noțiunii tabu noțiunile evitări rituale sau 

interdicții rituale, acestea reprezentând o asociere între regulile de comportament și credință: „în 

anumite situații omul este neliniștit în privința urmărilor unui eveniment sau ale unei activități, 

deoarece, într-o anumită măsură, depinde de condițiile pe care nu le poate controla prin mijloace 

tehnice și de aceea el respectă un rit, care, deoarece crede că-i aduce noroc, îl ajută să se 

calmeze” 180, p.138.  

Mulți dintre autori, asemenea lui A.R.Radcliffe-Brown, definesc tabuul ca interdicție, 

printre care sunt: R.Caillois – cu imperativul categoric negativ; A.Van Gennep – cu riturile 

negative, E.Durkheim – cultul negativ. Roger Caillois, în lucrarea sa Omul și sacrul, afirmă că 

tabuul este un imperativ categoric negativ ce constă întotdeauna într-o interzicere și niciodată 

într-o prescriere. Tabuul menține integritatea lumii organizate, sănătatea fizică şi morală a 

persoanei care îl respectă. Acesta „Nu este justificat de nici o considerație de caracter moral. Nu 

trebuie încălcat pentru singurul și unicul motiv că este legea și că definește în chip absolut ceea 

ce este permis și ceea ce nu este” 32, p.23].  

A.Van Gennep distinge riturile pozitive care sunt volițiuni traduse în acte și riturile 

negative în mod curent, numite tabuuri. Tabuul este o interdicție, un ordin de a nu face, de a nu 

se comporta într-un anume fel. Un act ce nu poate fi săvârșit fără a aduce atingere rânduirii 

universale care este, totodată, a naturii și a societății. Tabuul nu poate constitui el singur un 

ritual, el nu este autonom, există doar în contrapartidă cu riturile pozitive 238, p.20].  

În acest context, E.Durkheim propune denumirea de cult negativ pentru sistemul acestor 

rituri speciale: „Ele nu-i pretind credinciosului unele prestații efective, ci se limitează la a-i 

interzice anumite modalități de a acționa; ele capătă prin urmare forma unei interdicții sau, cu un 

termen curent în etnografie, a unui tabu” 75, p.276. Însă, din cauză că expresia interdicție sau 

interzicere i se pare autorului mai potrivită, totuși ar însemna să facă dovada unui purism excesiv 

dacă l-ar evita sistematic 75, p.276. 

E.Durkheim deosebește următoarele tipuri de rituri: negative, pozitive și piaculare:  
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- Riturile negative constau în interdicții și tabuuri. Ele au rolul de a menține sacrul separat 

de profan, de a trezi în individ nevoia de negare de sine în folosul bunăstării grupului. Asceza 

este calea cea mai extremă de negare de sine, iar cei care o practică sunt respectați și idealizați ca 

modele.  

- Riturile pozitive sunt cele din sfera sacrului, mai ales cele de celebrare a totemului care 

poate fi consumat. Acestea din urmă echivalează cu o infuzie de putere divină și o reînnoire a 

vieții divine în sufletul fiecărui participant. În cadrul lor are loc un schimb sacru, un fel de 

tranzacție între zeu și clan, care, în realitate, reprezintă o reînnoire socială a vieții clanului. 

Funcția ritualului este aceea de a le oferi indivizilor ocazia să-și reînnoiască atașamentul față de 

comunitate, amintindu-le că depind de clan tot așa cum clanul depinde de ei. Zilele de sărbătoare 

au rostul de a implica într-un plan secundar preocupările față de sine și de a sublinia importanța 

comunității. 

- Riturile piaculare – cele de jale, durere, reconciliere după un eveniment tragic – servesc 

regrupării, reafirmării grupului, ajutându-l să facă față unor catastrofe ce-i pot afecta echilibrul 

75, p.275-379]. 

Roger Caillois, în lucrarea sa Omul și sacrul, indică două tipuri de rituri: 1. riturile 

pozitive, care includ: riturile de consacrare, ele introduc o ființă sau un lucru în lumea sacrului și 

riturile de desacralizare sau izbăvire care, invers, redau o persoană sau un obiect pur ori impur 

lumii profane. Ambele rituri asigură un du-te-vino indispensabil între cele două domenii (sacrul 

și profanul);  2. riturile negative au scopul de a menține sacrul și profanul „în ființa lor 

respectivă, de teamă ca ele să nu ajungă să-și provoace reciproc pierzania, intrând inoportun în 

contact” 32, p.23]. Prohibițiile, tabuurile constituind o barieră între ele. 

Tratarea tabuurilor ca interdicții rituale o face și M.Mauss, care afirmă, în manualul său de 

etnografie, că pentru fiecare tabu se va studia natura sa; obiectul său; sancțiunea sa, care poate fi 

indusă de oameni sau de zei; sancțiunea care nu poate fi fizic provocată de zei. Individul însăși 

își aplica sancțiunea, uneori până la deces, este o formă de martiriu. Omul se crede pierdut pentru 

că a încălcat tabuul, intervine noțiunea de scrupule, care joacă în religie un rol important, chiar 

fundamental. Cealaltă noțiune fundamentală, împreună cu cea a scrupulelor, este noțiunea de 

frică, respect, venerație. Frica și respectul îl avem în fața anumitor fenomene ale naturii, în fața 

regelui, înaintea zeilor. Omul care a încălcat un tabu simte rușine. În Bantu, tabu se spune: 

hlanipa – „a fi rușine”. Sentimentul de rușine este pedeapsa pentru nerespectarea tabuului 331, 

p.178. Autorul atenționează cercetătorii să aibă grijă să nu confunde interdicțiile religioase cu 

regulile simple de prudență 331, p.43. 
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Tabuul în triburile „primitive” are o semnificație socială și morală. În cazul nerespectării 

lui, orice contact cu altcineva presupune un transfer al forței asupra celuilalt. Despre apariția 

tabuului și primele lui tipuri găsim relatat la S.Freud în lucrările sale. Conform lui, tabuul 

reprezintă o serie de restricții cărora li se supun popoarele primitive. Anumite lucruri sunt 

interzise, ei nu cunosc cauzele și nici nu le trece prin minte să întrebe de ce, ei li se supun ca de 

la sine și sunt convinși că nerespectarea lor va fi pedepsită automat în cel mai dur mod. „Tuturor 

acestor interdicții pare să le stea la bază ceva de genul unei teorii, ca și cum interdicțiile ar fi 

necesare întrucât anumite persoane și lucruri au o forță periculoasă, care se transmite prin 

contactul cu obiectul astfel încărcat, aproape ca o contagiune” [90]. Cine a ajuns în situația de a 

încălca o astfel de interdicție devine el însuși interzis și preia asupra sa întreaga încărcătură de 

pericol. Tabu sunt regii, preoții, nou-născuții, toate stările de excepție, cum ar fi cele ale 

menstruației, pubertății, nașterii; toate cele stranii, cum ar fi boala sau moartea și cele ce țin de 

acestea, deoarece presupun contagiune sau răspândire [90]. 

Nu putem trece cu vederea faptul că S.Freud compară tabuul cu compulsiile care sunt acte 

mentale sau comportamentale realizate ritualizat, într-un mod repetat, în mod intenționat. Cei 

interesați de porțiunea inconștientă a vieții psihice individuale vor spune că nu îi sunt stranii cele 

ce vizează tabuul, deoarece cunosc așa persoane care și-au creat tabuuri, cărora li se supun cu 

aceeași strictețe ca și sălbaticii atunci când este vorba de tabuurile comune ale tribului. Aceste 

persoane sunt bolnavii compulsivi, dar potrivit stării acestora boala lor s-ar putea numi „boala 

tabu”. Asemănările dintre interdicțiile compulsive și tabu ar fi că ambele sunt la fel de 

nemotivate, iar originea lor este enigmatică, conform lor orice încălcare ar duce la un dezastru 

insuportabil. Interdicția principală a nevrozei și tabuului este cea a atingerii. „Tot ce conduce 

gândurile spre ceea ce este interzis, tot ce provoacă un contact prin gânduri este la fel de interzis 

ca și contactul fizic imediat; aceeași extensie se întâlnește și la tabu” [90]. 

Fondatorul psihanalizei consideră că: „Cele mai vechi și mai importante interdicții tabu 

sunt cele două legi fundamentale ale totemismului: aceea de a nu omorî animalul totemic și 

aceea de a evita relațiile sexuale cu membrii clanului totemic de sex opus” [90]. C.Căbulea, în 

unul din articolele sale, afirmă că în familiile extinse dominate de Tatăl puternic și autoritar, Fiii 

trăiau la adăpost de pericole, dar frustrați și copleșiți de puterea lui, râvnindu-i soțiile și 

invidiindu-i puterea. Stăpâniți de aceste gânduri și sentimente contradictorii ei își ucid Tatăl, îi 

consumă trupul și îi posedă soțiile. Treptat, ei sunt cuprinși de un sentiment de vinovăție și 

remușcare. Pentru a restabili ordinea inițială, Fiii vor căuta un substitut al Tatălui, și acesta va fi 

– totemul 39.  
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Importantă pentru înțelegerea tabuului este relația pur-impur, sacru-profan. El este văzut ca 

o confruntare dintre pur și impur, sacru și profan, care introduce o rezonanță aparte în domeniul 

în care este folosit. Pur desemnează ceva a cărui esență nu este amestecată ca să nu fie alterat și 

să nu degradeze. R.Caillois afirmă că „este pur vinul neamestecat cu apa, metalul fin ce nu 

conține metal grosolan, este pur bărbatul care nu s-a unit cu femeia, organismul viu și sănătos pe 

care contactul cu cadavrul sau cu sângele nu 1-a contaminat cu un germene de moarte și 

distrugere” 32, p.37-38. Categoria de pur și impur se referă la religios la fel cum noțiunile de 

bine și rău se referă la etic, primele se referă la lumea sacrului, ultimele sunt din domeniul 

profanului. 

Lucrul sacru este îndeosebi acela pe care profanul nu trebuie și nu poate să-l atingă fără a 

fi pedepsit. Fără îndoială că interdicția, tabuul nu face imposibilă comunicarea dintre cele două 

lumi, întrucât, dacă profanul nu ar putea intra în relație cu sacrul, acesta nu ar mai servi la nimic, 

după E.Durkheim. Dar, în afară de faptul că această relație este întotdeauna, prin ea însăși, 

dificilă, presupunând precauții, precum și o inițiere mai mult sau mai puțin complicată, ea nu 

este, totuși, posibilă fără ca profanul să-și piardă unele însușiri, fără să devină el însuși, într-o 

oarecare măsură, sacru. Cele două genuri nu se pot apropia, păstrându-și în același timp însușirile 

specifice 75, p.48. Această idee este apropiată de cea a lui S.Freud, care afirma că „tabu se mai 

numește, în fine, literal, ceea ce cuprinde concomitent ce este sacru, elevat, deasupra celor 

obișnuite, cât și periculos, impur, straniu” [90]. 

 Conform lui E.Durkheim, lucrurile sacre sunt protejate și izolate de interdicții; 

interdicțiile, la rândul lor, se referă la lucrurile profane, care trebuie să rămână departe de cele 

dintâi. Credințele religioase exprimă, explică natura lucrurilor sacre, raporturile acestora între 

ele, dar și cu lucrurile profane. „În sfârșit, riturile sunt reguli de conduită care reglementează 

comportamentul omului față de lucrurile sacre” 75, p.48. 

Privind relația animal totemic și om, E.Durkheim afirmă că, de obicei, animalele și 

plantele au rolul profan de a servi drept hrană; caracterul sacru al animalului sau al plantei 

totemice se recunoaște prin faptul că este interzis consumului. Pentru că sunt sacre, pot intra în 

compoziția unor mese mistice și sunt folosite la sacramente (exemple de sacramente ale bisericii 

Catolice și Ortodoxe – botez, căsătorie, ungerea bolnavilor; însă, nu pot fi utilizate în alimentația 

obișnuită). Cei ce nu respectă interdicția se expun unui pericol grav, cum ar fi moartea. „Nu 

numai că grupul intervine pentru a reprima în mod artificial infracțiunea, dar se crede că 

sacrilegiul atrage după sine moartea. Se consideră că în planta sau animalul totemic sălășluiește 
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un principiu de temut care pătrunde în organismul profan, îl dezorganizează și îl distruge” 75, 

p.124. 

Ființele sacre se caracterizează prin aceea că între ele și ființele profane există o ruptură, că 

ele se află unele în afara celorlalte. E.Durkheim consideră că: „Un întreg set de rituri are drept 

obiect realizarea acestei stări de separație, care este esențială. Din moment ce au drept funcție 

prevenirea amestecurilor și a apropierilor nedorite, evitarea interferențelor dintre cele două 

domenii, ele nu pot impune decât abstinențe, adică acte negative” 75, p.275. 

În viziunea lui E.Durkheim, interdicțiile pot fi analizate în funcție de două criterii: gen și 

vârstă. El concretizează privind aceste tipuri, că interdicțiile afectează în mod diferit bărbații și 

femeile, vârstnicii și tinerii. Conform lui, femeile și tinerii sunt văzuți ca profani, atât femeile cât 

și tinerii neinițiați nu sunt admiși la ceremonii. În cazul tinerilor – după inițiere vor căpăta acces 

la ceremoniile religioase; în cazul femeilor – așa și rămân „aproape profane”. 

În om există ceva care îndepărtează profanul, are valoare, eficacitate religioasă; altfel spus, 

organismul omului tăinuiește un principiu sacru, care, în anumite împrejurări, se manifestă în 

afara lui. Principiul dat nu se deosebește de cel care conferă caracter religios totemului. Totuși, 

acest principiu sacru, care aparține în mod firesc oricărui membru al clanului, nu este în mod 

egal pentru fiecare. Bărbații îl au într-o măsură mai mare decât femeile, în comparație cu ei, 

femeile sunt aproape profane. Atunci când au loc adunări ale grupului totemic sau ale tribului, 

bărbații formează o tabără aparte, inaccesibilă femeilor. Există diferențe în funcție de vârstă în 

ceea ce privește modalitatea în care sunt indivizii marcați de caracterul religios. „Tinerilor 

neinițiați le lipsește cu desăvârșire (principiul sacru), drept care nu sunt admiși la ceremonii, iar 

bătrânii îl posedă la maxim. Bătrânii sunt atât de sfinți încât chiar anumite fapte interzise 

vulgului le sunt permise: ei pot consuma din animalul totemic sau …există triburi unde sunt 

scutiți de orice interdicție alimentară” 75, p.133. 

Inițierea, la care sunt supuși tinerii, este dobândită prin urmarea unui ansamblu de 

interdicții rituale ca să aibă loc trecerea treptată de la lumea profană la lumea sacră. Interdicțiile 

se referă la activitățile condiției profane, oricât de firești și necesare nu ar fi. De aceea, pentru a 

se apropia de lumea sacră, se renunță la comunicarea cu ceilalți, prin care înțelegem vorbire, 

relaționare, somn, hrană, relații sexuale etc. E.Durkheim afirmă că sunt situații „când un sistem 

întreg de interdicții se concentrează asupra unui singur individ; în acest caz, efectele lor se 

cumulează și devin, astfel, și mai pregnante” [75, p.285. În Australia, cu ocazia inițierii, neofitul 

este supus unei game foarte variate de rituri negative, cele mai importante dintre acestea sunt: se 

retrage să trăiască în pădurea tropicală, departe de semenii săi, în grija unor bătrâni care-i servesc 
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de nași; îi este interzis să privească femeile și neinițiații; multe dintre alimente îi sunt interzise; 

nu i se permite decât cantitatea de hrană strict indispensabilă pentru a rămâne în viață; este 

adesea supus unui post riguros sau este obligat să mănânce o hrană dezgustătoare; nu poate 

dormi decât în limita necesităților; trebuie să se abțină să vorbească dacă nu i se adresează; își 

manifestă nevoile prin semne; orice distracție îi este interzisă; nu are voie să se spele; uneori nu 

are voie să se miște etc. 

Interdicțiile determină o schimbare de stare radicală a inițiatului. „Înainte de inițiere, trăia 

laolaltă cu femeile; era exclus din cult. De acum încolo este admis în societatea bărbaților; a 

dobândit un caracter sacru, ia parte la rituri. Metamorfoza este atât de completă, încât este adesea 

reprezentată ca o a doua naștere”, specifică E.Durkheim 75, p.286. 

Tipologiile interdicțiilor, oferite în lucrarea Formele elementare ale vieții religioase, sunt 

analizate detaliat de-a lungul întregii lucrări de către E.Durkheim. Astfel, autorul deosebește 

interdicția pentru membrii tribului și străini: 

- interdicții care se referă doar la membrii clanului care nu pot ucide și mânca animalul-

totem. „Se pare chiar că omul are uneori un fel de drept mistic de proprietate asupra 

totemului. Interdicția de a-l ucide și mânca se aplică, firește, doar membrilor clanului; ea 

nu s-ar putea extinde la persoane străine fără a face viața imposibilă din punct de vedere 

material” 75, p.134. 

- interdicții care vizează persoanele străine cărora le este interzis consumul totemului fără 

de a respecta anumite condiții. În unele triburi, de exemplu la tribul Wakelbura, 

consumul plantei sau animalului totemic este interzis chiar și pentru străini: consumul nu 

este permis în prezența celor ce au acel totem; pentru consumul în alte locuri, este 

necesar acceptul acestora. Într-un alt exemplu, autorul arată că cineva din totemul 

Emuului, aflându-se într-o localitate şi aparținând clanului Seminței de iarbă, dacă a cules 

astfel de semințe, înainte de a le consuma, el trebuie să-l caute pe șeful clanului și să-i 

spună că a cules semințe din ținuturile lor. Șeful îi va permite să le mănânce. „Dar dacă le 

mănâncă înainte de a cere permisiunea, se crede că va cădea bolnav și chiar ar putea să 

moară” 75, p.134. 

E.Durkheim deosebește interdicții care țin de religie și interdicții care țin de magie. O 

asemănare între acestea două constă în faptul că ambele indică lucruri care sunt incompatibile cu 

fiecare dintre ele. O deosebire este că sancțiunile nu sunt identice: încălcarea interdicțiilor 

religioase atrage după sine unele dezordini materiale, de pe urma cărora cel care a încălcat va 

suporta. Sancțiunea, spontană și automată, nu rămâne a fi izolată, ci este completată de o alta, 
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care presupune intervenția umană. „Fie i se adaugă o pedeapsă propriu-zisă – dacă nu cumva o 

anticipează – iar această pedeapsă este deliberat impusă de oameni; sau are loc măcar un blam, o 

reprobare publică” 75, p.276. Însă, interdicția magică este sancționată doar prin consecințele 

materiale pe care le-a produs actul interzis. Neascultarea atrage anumite riscuri, dar nu provoacă 

indignare. „Nu există un păcat magic” 75, p.277. 

Interdicția religioasă se întemeiază pe noțiunea de sacru, pe respectul pe care obiectul sacru 

îl inspiră, iar interdicțiile magice se întemeiază pe noțiunea laică de proprietate. Persoana care 

face magie recomandă să fie separate lucrurile care nu pot fi amestecate sau atinse fără pericol 

din cauza proprietăților pe care le au. Recomandarea sa vine nu din respect pentru lucrurile sacre 

sau ca acestea să nu fie profanate, magia însăși se bazează pe profanări. Astfel, interdicțiile 

religioase constituie imperative categorice; iar interdicțiile magice reprezintă cea dintâi formă a 

interdicțiilor de tip igienic și medical. Interdicțiile religioase și cele magice sunt categorii de 

fapte atât de diferite, consideră E.Durkheim, încât este imposibil de a le studia simultan 75, 

p.277. 

O altă distincție, identificată de E.Durkheim, ține de interdicțiile religioase. Autorul 

deosebește următoarele tipuri de interdicții religioase: interdicții destinate să împiedice orice 

comunicare între sacrul pur și sacrul impur, între sacrul fast și sacrul nefast; interdicții care 

separă „tot ce este sacru de tot ce este profan” 75, p.278. 

În viziunea lui E.Durkheim, sunt și interdicții care separă viața religioasă de viața profană: 

- viața religioasă și viața profană nu pot coexista în același spațiu. Ca viața religioasă să se 

desfășoare, este necesară o amplasare specială. Așa a luat naștere instituția templelor și a 

sanctuarelor care sunt porțiuni de spațiu destinate lucrurilor și ființelor sacre, cu condiția 

de a și-l însuși în totalitate pe o rază anume 75, p.283. Neinițiaților le este interzis să se 

apropie, la fel este interzis să se practice vreo îndeletnicire profană în acest spațiu. 

- viața religioasă și viața profană nu pot coexista în interiorul acelorași unități de timp. Este 

necesar ca vieții religioase să i se atribuie „zile sau perioade determinate, de unde orice 

ocupație profană să fie exclusă. Astfel au luat naștere sărbătorile” 75, p.283. 

Prin urmare, practic, este imposibil ca viața religioasă să se concentreze într-un spațiu și 

timp anumit fără ca o parte din ea să nu contacteze cu ce este în afară, cu viața profană. Există 

lucruri sacre în afara sanctuarelor, tot așa cum există rituri care pot fi celebrate în zilele 

lucrătoare. „Dar este vorba de lucruri sacre de rangul doi și de rituri de o importanță mai mică. 

Caracteristica dominantă a acestei organizări rămâne concentrarea” conchide E.Durkheim 75, 

p.284. 



59 
 

A.Van Gennep, ca și E.Durkheim, vorbește despre un sistem de interdicții ce se referă la 

persoanele ce urmează să fie inițiate. În lucrarea Riturile de trecere, A.Van Gennep analizează 

tabuurile de trecere, spunând că datorită multor cercetători se cunosc în amănunt ceremoniile de 

inițiere la grupul totemic din mai multe triburi australiene. Acestea au loc de la vârsta de 20 de 

ani până la 30 de ani, iar primul act constă în separarea de mediul anterior, de lumea femeilor și a 

copiilor. Novicele este izolat într-un loc pustiu, într-o colibă specială etc., unde trebuie să 

respecte diferite tabuuri, printre care, cel mai des, tabuuri alimentare. „Legătura novicelui cu 

mama mai durează un timp; însă mai devreme sau mai târziu, sosește clipa în care, printr-un 

procedeu violent sau aparent violent, el este despărțit definitiv de mamă, care adesea îl plânge” 

238, p.75. 

Alte tipuri de tabu, analizate şi abordate din perspectivă ontologică de către A.Van 

Gennep, cu trimitere la existența cotidiană a omului, sunt: 

- Tabuuri privind locuința, potrivit autorului orice casă nouă este o locuință tabu până când, 

prin rituri apropriate, devine rezistentă, potrivită de locuit [238, p.31]. 

- Tabuuri alimentare, printre care „interzicerea consumului de carne” [238, p.162]. 

- Tabuuri legate de sarcină și naștere, care, în unele culturi, presupun că „Timp de 20 de zile, 

tânăra mamă este supusă tabuurilor alimentare și, dacă este prima ei sarcină, nu-și poate 

părăsi casa, ceea ce ar fi putut să facă încă din a cincea zi dacă ar mai fi avut copii” [238, 

p.49]. 

- Tabuuri care separă castele: „fiecare castă este separată de celelalte prin tabuuri și este de 

ajuns să atingi un individ dintr-o castă, să mănânci cu el, să te culci în așternutul său sau 

să intri în casa lui, pentru a fi extras automat din propria ta castă, fără ca, prin aceasta, să 

fii agregat la cea a individului pe care l-ai atins” [238, p.140]. 

- Tabuuri sexuale: interzicerea actului sexual este un element inclus în majoritatea 

ansamblurilor ceremoniale. „La popoarele la care coitul nu implică nici impuritate, nici 

pericol magico-religios, acest tabu nu se manifestă, dar acolo unde există o astfel de 

opinie, este firesc ca individul care dorește să intre în lumea sacră și, odată intrat, să 

acționeze ca atare, să se plaseze și să se mențină într-o stare de „puritate””[ 238, p.150]. 

- Tabuuri funerare: A.Van Gennep scrie că „zeitățile vegetației mor toamna și renasc 

primăvara și că în ceremoniile cultului lor sunt incluse: reprezentația dramatică a acestei 

morți, cu tabuuri funerare (doliu etc.), lamentații; perioada de prag, cu oprirea cursului 

vieții obișnuite; reînvierea sau, mai bine spus, renașterea” [238, p.89]. 

- Tabuuri temporare sau definitive de muncă: un exemplu de tabu temporar de muncă este 

la tribul Wadshagga, la care logodna durează mai mulți ani, timp în care logodnicul 
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plătește prețul de cumpărare socrilor și rudelor lor, după un protocol fixat. Ultimul act 

este un ospăț, după care rudele tinerei bocesc și se vaită că familia a pierdut o fiică, o soră 

etc. „Timp de trei luni, tânăra nu are voie să facă nimic, toată munca fiind făcută de 

mama sa sau de soacra, ele învățând-o cum se ține o gospodărie” [238, p.123]. 

D.Grigore în lucrarea Curs de antropologie şi folclor rrom. Introducere în studiul 

elementelor de cultură tradiţională ale identității rrome contemporane scrie că rromii, fiind 

comunitate nomadă, au dezvoltat numeroase complexe magico-ritualice în jurul focului, calului, 

alimentelor care le consumă, nașterii, căsătoriei, morții etc. Cercetătoarea analizează câteva 

structuri tabuistice de protecţie a focului – a nu se face focul cu mâinile murdare, să nu facă şi să 

nu atingă focul o femeie la menstră, însărcinată sau în perioada de 40 de zile de la naştere, să nu 

se scuipe în foc, să nu se măture spre foc, locul de foc să fie loc curat. La naştere, copilul se 

binecuvântează în faţa focului, mirii primesc binecuvântarea părinţilor în faţa focului, salba 

miresei se trece prin foc pentru a se purifica etc. Focul este purificator și salvator, el șterge ce 

este murdar, risipește spaimele nopții, alungă forțele întunericului, afirmă Raoul Girardet în 

lucrarea  Mituri și mitologii politice [94, p.34]. 

Calul, în cultura rromani, are o deosebită valoare simbolică pozitivă, fiind înconjurat de o 

serie de tabuuri, el trebuie protejat de nenoroc şi de rău: de aceea femeilor însărcinate şi după ce 

au născut, vreme de 40 de zile, li se interzice să se ocupe de cai, neavând voie nici să-i atingă 

[99]. Numărul tabuurilor în cultura rromă este foarte mare și merită cercetat de către cei 

interesați de domeniul dat.  

Referindu-se la tabuuri, exorcisme și blesteme împotriva străinilor, ereticilor sau nebunilor, 

P.L.Berger și T.Luckmann afirmă că ele servesc la „igienizarea mentală” a individului. Violența 

procedeelor de apărare adoptate de persoană va fi direct proporțională cu seriozitatea cu care este 

privită amenințarea. „Când contactele cu realitatea alternativă și cu reprezentanții săi devin 

frecvente, procedeele defensive își pot pierde caracterul de criză și pot deveni obișnuite. Ori de 

câte ori întâlnește un străin, de pildă, individul trebuie să scuipe de trei ori, uitând apoi cu totul 

întâmplarea” 13, p.210. 

Considerăm oportun a menționa ideile lui Karl Gustav Jung, care afirmă că 

comportamentul uman este generat de următoarele surse: patternul cultural, inconștientul 

personal și inconștientul colectiv al persoanei. Conform cercetătorului, la naștere moștenim 

arhetipurile care sunt forme fundamentale ale psihicului și care sunt conținute de inconștientul 

colectiv. Aceste arhetipuri oferă posibilitatea de a ne manifesta într-o infinitate de moduri, 

inclusiv de a performa anumite ritualuri sau de a ține cont de anumite tabuuri. Principalele 

tabuuri care au fost transmise și păstrate până în zilele noastre sunt tabuurile legate de incest, de 
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morți și de inițiere. Încălcarea acestor tabuuri reprezintă un pericol pentru om și comunitate, este 

un pericol real, care, neavând o explicație, începe cu o neliniște privind ceea ce va fi în viitor.  

Merită de menţionat şi termenul coranic, bine-cunoscut, haram, care semnifică tabu sau 

lucrurile strict interzise de islam. Haram pot fi gândurile, comportamentele, obiectele, 

alimentele, băuturile etc. Nerespectarea părinților, crima, minciuna, falsul jurământ, alcoolul, 

jocurile de noroc, dușmănia etc. sunt incluse în lista lucrurilor dăunătoare și nepermise. Opusul 

noțiunii haram este cel de halal. Astfel, produsele halal sunt aprobate pentru consum, fiind 

încadrate în recomandările religiei islamice. Astăzi, piața halal cuprinde carnea, produse de 

patiserie, siropuri, produse lactate, cosmetice și servicii, cum ar fi „hotelurile halal”, unde este 

interzisă servirea alcoolului.  

Comunitatea evreiască are prescripții privind mâncarea kosher care cuprinde ce se poate 

mânca și modul în care este preparată hrana. Carnea și produsele lactate nu trebuie consumate 

împreună. Vesela, folosită pentru felurile de mâncare cu carne, nu poate fi utilizată și pentru a 

consuma feluri de mâncare pe baza de produse lactate. Nici tacâmurile, care au fost folosite la 

consumarea unui fel non-kosher, nu pot fi folosite. 

În viziunea lui S.Freud,  în înțelegerea tabuului de orice fel și origine este comun faptul că 

persoana care a încălcat un tabu devine ea însăși tabu prin capacitatea periculoasă de a-i ispiti pe 

alții să îi urmeze exemplul [90]. Orice exemplu molipsește să imiți. Pe fundalul constatărilor de 

mai sus, conștientizăm că interacțiunea dintre tabu și ritual este un subiect dificil de studiat, 

deoarece reprezintă o problemă globală ce vizează religia, societatea, politica, sănătatea etc. şi 

are o dimensiune socială și una culturală care îl înscrie în rândul temelor ce vizează domeniul 

ontologiei sociale, studiilor culturale, antropologiei etc. 
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1.4 Concluzii la capitolul 1 

 

Filosofi, antropologi, sociologi, psihologi, culturologi, precum: E.Durkheim, C.Lévi-

Strauss, E.Leach, E.Taylor, V.Turner, C.Geertz, J.Frazer, L.Blaga, J.Frazer, M.Eliade, A.Van 

Gennep, E.Leach, E.Cassirer, C.S.Pierce, E.Meletinskii ș.a., au fost preocupați de studiul 

subculturii și elementelor determinante ale ei – ritualul și tabuul. În acest capitol am prezentat 

esența conceptelor subcultură, ritual, tabu în baza analizei lucrărilor studiate ale cercetătorilor în 

domeniu. Concluziile care se impun din cele expuse în Capitolul I, sunt următoarele: 

1. Cunoștințele noastre despre procesele și evoluțiile în cadrul unei subculturi se bazează pe 

cercetarea privind dinamica subculturii. Subcultura, evidențiem noi, poate fi definită pornind 

de la anumite caracteristici sociale comune ce caracterizează un grup, precum: vârsta, 

ocupația, profesia, mediul de trai, religia, limba, înrudirea, etnia etc. Membrii unei subculturi 

formează o rețea de relații și situații sociale în cadrul căreia între participanți au loc legături 

strânse. Pentru o subcultură sunt importante funcțiile de integrare, comunicare, socializare, 

conservare, creare etc., ceea ce se evidențiază prin raporturile interumane, modul de 

comunicare, argou, valori și norme comune etc. Indivizii influențează subcultura şi viceversa, 

subcultura influențează indivizii.   

2. Subcultura tinerilor este cultura creată de tineri pentru ei înșiși, ce se naște și există în legătură 

cu nevoia tinerilor de a socializa și, în același timp, de a se autoafirma. Subcultura oferă 

tinerei generații un refugiu, tinerii pot găsi înțelegere din partea persoanelor care au aceleași 

interese, idei şi valori. În cazul în care familia nu este capabilă să ofere siguranță, înțelegere 

etc., toate acestea le asigură grupul anumitei subculturi.  

3. În această ordine de idei, evidențiem subcultura bandelor stradale; membrii acestora caută 

recunoașterea propriei persoane de către ceilalți. Banda este o formă de organizare socială 

negativă a persoanelor, consecință a eșecului unor instituții sociale, al șomajului şi sărăciei. 

Banda este o formă de organizare cu norme, drepturi și obligații acceptate de membrii ei, cu 

valori și norme opuse celor din societate. Bandele organizează acțiuni ilicite, transformându-

se uneori în adevărate subculturi criminale, care, ulterior, în penitenciar perpetuează valorile 

acestei subculturi.  

4. Definițiile comportamentului ritual pornesc de la diverse aspecte ce țin de maniera în care și 

de motivul pentru care oamenii ritualizează. Comportamentul ritual, menționăm intrasigent, 

trebuie analizat în funcție de contextul său real, adică în cadrul întregului spectru de moduri 

de acțiune caracteristic unei culturi date. El stimulează vitalitatea participanților și îi leagă 

unii de alții şi ajută la menținerea coeziunii sociale.  
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5. Noțiunea de ritual nu păstrează aproape nimic din conceptul antropologic, atunci când se 

referă la stereotipuri de comportament profesional. În lucrare noi subliniem că ritualurile  sunt 

reproduse mecanic în anumite profesii pentru maximalizarea eficienței muncii sau pentru 

protejarea imaginii profesiei, cum este cazul jurnaliștilor, profesorilor, celor din domeniul 

justiției, politică etc. În cadrul unei culturi sau subculturi, noul membru va accepta ritualul ca 

o necesitate pentru a se integra, pentru a evita să fie ridicol, pentru a evita pedeapsa în unele 

cazuri etc. Noul membru poate aprecia aceste ritualuri pozitiv sau negativ, dar, în final, să le 

asimileze și apoi să le propage, percepându-le ca o normalitate. 

6. Elementele de natură filosofică, cum ar fi: valorile, normele, simbolurile, tabuurile, sunt parte 

componentă a comportamentului ritual. În baza teoriilor analizate și a investigațiilor efectuate, 

am accentuat că ritualurile facilitează inițierea, socializarea,  transmiterea valorilor, normelor, 

tradițiilor grupului din care face parte un nou-venit. În cadrul subculturii, este important ca 

liderul să dea membrilor acesteia sentimentul că sunt importanți, să favorizeze coeziunea 

înaltă a membrilor grupului și dorința de afirmare. Domeniul filosofiei, antropologiei și 

sociologiei defineşte valorile ca fiind interioare individului, determinate social și induse de 

către norme, obiceiuri, ideologii etc. Valorile sunt relativ stabile în timp, lăuntrice ființei 

umane, determină opiniile și comportamentele indivizilor. Constituindu-se în sisteme de 

valori, ele determină alegerile oamenilor şi modul de structurare a societății, a familiei, 

relațiilor sociale etc. Transpunerea în practică a valorilor oferă normele comunității 

respective. Omul, datorită valorilor și normelor, încearcă să promoveze schimbări pozitive. 

7. Concluzionăm cu privire la tabu că este o interdicție, un ordin de a nu  proceda, de a nu se 

comporta într-un anume fel. Tabuul în triburile „primitive” prezintă o deosebită semnificație 

religioasă, socială și morală. În cazul nerespectării lui, orice contact cu interzisul este 

sancționat. Marcel Mauss consideră că în cazul fiecărui tabu este necesar de a studia natura 

acestuia, obiectul său, dar, mai ales, sancțiunea sa, care poate fi indusă de oameni sau de zei.  

8. Aşadar, deosebim următoarele tipuri de tabuuri pe care le întâlnim, practic, în fiecare 

cultură tradițională și contemporană: tabuuri de trecere; tabuuri privind locuința; tabuuri 

alimentare; tabuuri legate de sarcină și naștere; tabuuri care separă castele; tabuuri sexua le; 

tabuuri funerare; tabuuri temporare sau definitive de muncă etc. Comun pentru toate aceste 

tipuri de tabu sunt următoarele: indică interdicții, restricții; încălcarea lor este urmată de o 

pedeapsă; au menirea de a reglementa viața umană. Sunt autori care consideră că normele 

etice reprezintă versiuni ale tabuurilor din trecut. Prin urmare, tabuurile nu vor dispărea 

complet, fapt demonstrat de societatea contemporană care ține cont de ele, chiar dacă nu 

există suficiente argumente raționale în sprijinul unora.  
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II. DIMENSIUNI SEMNIFICATIVE ALE EXISTENȚEI UMANE ÎN 

SUBCULTURA PENITENCIARĂ 

 

2.1 Manifestări, cauze și efecte ale subculturii penitenciare 

 

Subcultura penitenciară reprezintă totalitatea fundamentelor materiale și spirituale care 

influențează și reglementează neoficial modul de trai al persoanelor aflate în detenție. În literatura 

de specialitate națională și internațională cu referire la mediul penitenciar este utilizată noțiunea de: 

subcultură criminală (V.M.Anisimcov, V.Sereda, V.Toncoglaz, A.Gasparyan, G.Slade, J.Van 

Poecke, V.Zaharia), subcultură carcerală (M.Sykes Gresham), cultură carcerală (Ș.Bruno). 

Subcultura criminală este modul de viață al persoanelor ce s-au unit în grupuri criminale și respectă 

anumite reguli și tradiții specifice modului lor de viață [320, p.7. Conform autorilor V.Sereda şi 

V.Toncoglaz, subcultura criminală este cea care are în vedere grupurile criminale existente nu doar 

în penitenciar, dar și în afara lui, temă abordată şi de către cercetătorii V.M.Anisimcov, 

A.I.Ushatikov, B.B.Kazak ș.a. 

Pentru studiul dat, considerăm că mai potrivită este noțiunea de subcultură penitenciară, 

întrucât ne axăm pe subcultura care este prezentă în mediul penitenciar, fără a face analiza lumii 

criminale din penitenciar și lumii criminale din afara lui. Cercetătorul rus V.M.Anisimkov 

consideră că subcultura penitenciară perpetuează „norme informale, tradiții, obiceiuri, argouri, 

iar activitatea emoțională este reflectată în versuri specifice („blatnîie”), cântece, proverbe, 

tatuaje, jocuri de noroc, distracții și alte atribute ale unei subculturi”. Esența lor antisocială 

rezultă din conținutul și funcțiile lor, ce fixează în grupul criminal un stil de viață antisocial și 

indică un anumit fel de comportament al membrilor, exercită o influență majoră în formarea 

personalității criminale [302, p.11. 

Potrivit literaturii studiate care abordează problematica subculturii penitenciare, vom 

menţiona că  autorii evidențiază o serie de elemente prin care aceasta se manifestă, oferindu-le 

celor neinițiați în această problematică răspunsul la întrebarea: Ce reprezintă instituțiile 

penitenciare? Elementele subculturii penitenciare sunt: comportamentul ritual; tabuurile; 

simbolurile; valorile; argoul; tatuajul; fondul comun a deținuților, fenomen cunoscut ca 

„obșeac”; stratificarea specifică; porecla; normele informale care reglementează relațiile 

deținut-deținut, deținut-angajat; sancțiunile informale. 

Comportamentul ritual, ca parte din subcultura penitenciară, reprezintă acte care au fost 

trăite anterior de generații precedente de deținuți. Comportamentul ritual din cadrul unui 

penitenciar este repetarea neîntreruptă a unor gesturi inaugurate de alții ce cuprind ceea ce se 
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face sau a mai fost făcut anterior. În mod semnificativ, subcultura își pune amprenta pe 

comportamentul și atitudinile deținuților, iar deținuții, la rândul lor, influențează subcultura. 

Sociologul Bruno Ștefan afirmă că atât angajații, cât și deținuții, prin intermediul 

ritualurilor, încearcă să își mărească autoritatea, să își promoveze strategiile, metodele, 

mijloacele și interesele în vederea realizării scopurilor pe care le au. Prin comportamentul ritual 

adoptat, „ei se identifică mai ușor cu o anumită viziune despre lume și despre pedeapsă, ce poate 

fi percepută prin reprezentări simbolice. Prin intermediul ritualurilor putem înțelege ce se 

întâmplă în penitenciare, fiindcă acestea reprezintă o lume care trebuie simplificată în mod 

drastic, dacă vrem să o înțelegem” [27, p.57. Bruno Ștefan deosebește următoarele tipuri de 

ritualuri care au loc în penitenciare: ritualuri de inițiere, ritualuri de adaptare, ritualuri de 

contestare/rebeliune, ritualuri de autoagresiune şi ritualuri de exploatare a sistemului. În 

descrierea de mai jos, vom evidenția cum se manifestă acestea în penitenciarele din România și 

Republica Moldova. 

Ritualuri de inițiere. Intrarea în penitenciar șochează deoarece are loc o deposedare 

radicală de vechile roluri, de identitățile sale sociale, de obiectele personale, sunt pierdute unele 

drepturi civile, persoanele sunt instruite privind „regulile casei” [27, p.63-64. În penitenciarele 

din Republica Moldova, deținutul este plasat în carantină pe o perioadă de până la 15 zile, în 

decursul căreia este supus examenului medical general, este informat privind drepturile, 

obligațiile și interdicțiile. Evident, este o perioadă complicată din punct de vedere emoțional, 

însoțită de nesiguranță, disperare, dezamăgire, lacrimi etc.; nou-venitului îi sunt explicate, de 

către deținuți, normele informale ale grupului, dacă se opune, urmează pedeapsa. Confruntat cu 

experiența dată, un prevenit din unul dintre penitenciarele din Republica Moldova, referindu-se 

la deținuți, afirmă: „Nu vreau să fiu ca ei, nu vreau să ajung ca ei”.  

Ritualuri de adaptare. Ritualurile date cuprind deciziile comunității de deținuți cu privire 

la statutul pe care îl va avea nou-venitul. Botezul nou-venitului este făcut astfel încât, prin 

manipulare şi înfricoșare, să-l determine pe individ de a aduce în penitenciar, prin intermediul 

rudelor şi prietenilor, resurse materiale şi financiare. Despre aceeași realitate menţionează Ștefan 

Bruno cu referire la viața din penitenciarele românești: „Deținutul trebuie să știe că viața lui 

depinde de cantitatea pachetelor primite…” [27, p.70. Folosirea abilităților pe care deținutul le 

posedă într-un anumit domeniu pentru a se face util în mediul penitenciar este o altă componentă 

a acestui ritual: oferă ajutor în domeniul juridic, repară tehnica pe care o au la dispoziție, 

realizează diferite obiecte, cioplind în lemn etc. 

Ritualuri de contestare/rebeliune. Aceste ritualuri contestă ordinea instituțională și se 

manifestă prin automutilări, sinucideri, evadări, răscoale, greve ale foamei, piese de teatru în care 
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joacă deținuții, spectacole de folclor, slujbe religioase, meciuri de fotbal etc. Conform lui Bruno 

Ștefan,  piesele de teatru, în care deținuții joacă diverse roluri, spectacolele de folclor sau 

slujbele religioase au drept invitați persoane din exteriorul instituției, invitaţi să se convingă de 

faptul că în penitenciare totul merge bine [27, p.79. Pe site-ul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor sunt plasate informații despre diverse astfel de evenimente organizate în 

penitenciare de către deținuți și angajați. Un exemplu este Festivalul Național Interpenitenciar 

„Evantai Cultural”, care a fost găzduit de penitenciarul nr.2 Lipcani, iar genericul evenimentului 

a fost „Creativitatea nu are margini”, în scenariu accentul a fost pus pe tema familiei şi a 

relațiilor interpersonale. Despre meciul de fotbal dintre cadre și deținuți, Bruno Ștefan, spune că 

este formă de conflict simbolic care oferă deținuților speranța schimbării raporturilor de forță, 

învingerea cadrelor permite eliberarea emoțiilor inhibate și disiparea ostilității. Pentru angajați, 

meciurile au temeiul de a glorifica superioritatea lor [27, p.78. Crizele de tipul sinuciderilor, 

evadărilor, automutilărilor, răscoalelor apar drept consecință a inevitabilelor competiții dintre 

indivizi, traiului în comun într-un spațiu îngust, a existenței alăturate a două stiluri de viață – a 

cadrelor și a deținuților, care au valori, idealuri și resurse diferite [27, p.77. Site-ul 

Administrației Naționale a Penitenciarului, cât și sursele mass-media confirmă că există 

asemenea crize, oferind informații despre unele dintre ele, de exemplu: evadările, sinuciderile, 

automutilările etc. Unul dintre cazurile recente, apărut pe site-ul curaj.tv, este despre un deținut 

din categoria umiliți de la penitenciarul nr.6 Soroca, care de mai multe ori s-a adresat la 

conducerea penitenciarului privind problemele pe care le are în relația sa cu cei din categoria 

„blatnîie”, dar nici măcar nu a fost audiat. Deținutul a recurs la măsuri extreme prin a-și da foc 

[339. 

Ritualuri de autoagresiune. Autoagresiunile sunt manifestări violente îndreptate împotriva 

propriului corp, ca efect al reducerii de nivel diferit a instinctului de conservare. Rănile pe care și 

le provoacă sunt: tăieturile pe corp, pe brațe, gât, „…înghițirea unor obiecte dure (cuie, cozi de 

linguri, termometre, lame de ras, cioburi de sticlă) sau a unor substanțe toxice, amputarea unor 

degete, fracturarea unor membre, suturarea gurii sau a pleoapelor, înfigerea unor cuie în cap sau 

în alte părți ale corpului (în limbă, în urechi, între coaste etc.)” [27, p.81. În 2020 Administrația 

Națională a Penitenciarelor a înregistrat 743 de cazuri de automutilări și 7 cazuri de suicid [181, 

p.189-192. Motivele sunt obținerea unor beneficii: dezacordul faţă de condițiile de detenție, 

dorința de transfer în altă celulă, cerința de a i se permite posibilitatea suplimentar de a suna, 

dezacordul că a fost supus percheziției, cerința de transfer în alt penitenciar, refuzul de transfer în 

alt penitenciar, relații ostile cu deținuții sau cei din administrație etc.  

https://curaj.tv/2019/12/03/un-detinut-si-a-dat-foc-pentru-ca-e-maltratat/?fbclid=IwAR2kL5HjEknKtcgvnOmpk4efNVCMRZTfK3ZxM2Wyn06U5Ti9VWHJmZdUQyw
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Ritualuri de exploatare a sistemului. Acest ritual presupune prezența procedeelor de 

corupție în penitenciar. În penitenciarele din România „există o piață neagră a tutunului, alta a 

locurilor de muncă în exterior, alta a alimentelor, a băuturilor, drogurilor, prostituției, dar și o 

piață în care autoritățile de la vârf își negociază bunuri de valori mult mai mari” [27, p.76 . 

Această piață neagră există, de asemenea, în penitenciarele din Republica Moldova și cele din 

Rusia, despre aceasta au relatat în cadrul interviurilor individuale deținuții și persoanele eliberate 

din detenție. În raportul de bilanţ al activităţii sistemului administrației penitenciare pentru anul 

2020 este indicat că în rezultatul măsurilor de regim, au fost depistate şi ridicate de la 

condamnaţi, din ascunzişuri şi de la persoane civile, obiecte interzise: obiecte tăioase, băuturi 

alcoolice, substanțe narcotice, bani şi telefoane mobile. Toate aceste obiecte, dacă ar fi 

rămas/ajuns în penitenciar, ar fi fost schimbate pe alte bunuri și servicii.  

În mediul penitenciar, un alt element prin care se manifestă subcultura este argoul, care 

facilitează înțelegerea celorlalte elemente ale subculturii, cum sunt: stratificarea specifică, 

normele informale, porecla etc. Argoul, definit ca limbaj convențional, folosit cel mai des de 

răufăcători, are drept funcție comunicarea fără a fi înțeleși de ceilalți din jur.  Mulți cercetători 

consideră argoul ca: limbaj special, vocabular sau stil. 

Argoul – limbaj special, adică limba întrebuințată de grupurile de indivizi aflați în situații 

speciale: școlarii, meșteșugarii, răufăcătorii etc. Ipoteza că argoul trebuie inclus în limbile 

speciale a fost impusă nu de opera unui lingvist, ci de originalele considerații metodologice ale 

antropologului Arnold Van Gennep, care, în Essai d’une théorie des langues spéciales (Eseu 

despre teoria limbajelor speciale), reduce relațiile complexe dintre limbă și societate la două 

raporturi binare: limbă comună/limbi speciale, respectiv societate generală/societăți restrânse 

[336].   

Conform lui A.Van Gennep, limbile speciale se divizează în: limbi speciale sacre și limbi 

speciale profane, această clasificare fiind doar o schematizare metodologică a complexității și 

diversității manifestărilor sociolingvistice din lumea fenomenală. Autorul afirmă că limbajul 

liturgic sau incantațiile magice sunt limbi speciale sacre, iar argourile, limbajele profesionale, 

dialectele și alte ramificații ale limbii sunt limbi speciale profane. Van Gennep pune conceptul 

de limbaj special în relație cu termenii dintr-un anumit cadru social: în diverse ceremonii 

amintite, mai ales în timpul perioadelor de prag, este utilizat un limbaj special care conține 

uneori un întreg vocabular necunoscut sau neutilizat în societatea generală, dar alteori doar 

interzice folosirea unor cuvinte din limba uzuală [336].    

Cercetătorii interesați de lumea hoților pot observa în vorbirea acestora cuvinte, sintagme 

și expresii referitoare la tipurile de furt, la instrumentele folosite în această activitate ilicită, la 



68 
 

obiectele furate etc. Din perspectivă semantică, multe dintre cuvintele și expresiile argotice,  

considerate „cuvinte tehnice”, fac referire la diverse aspecte ale realității, așa cum sunt ele 

interpretate în viziunea răufăcătorilor. Acestea sugerează că în procesul de descriere a lucrurilor, 

asocierile cognitive joacă un rol fundamental în transpunerea lingvistică a realității și se 

manifestă în toate limbile naturale. „De exemplu, când un deținut folosește cuvântul dialectal 

pârnaie (oală de lut) pentru a denumi închisoarea, în plan semantic se observă actualizarea unei 

trăsături semice comune celor doi termeni [spațiu întunecos], asocierea fiind de tip analogic: oala 

de lut este pentru alimente, ceea ce închisoarea este pentru om” [150, p.20-21. Astfel, în 

comunicarea infractorilor sau a deținuților se atestă acordul de a denumi un fapt de realitate 

printr-o unitate lingvistică care semantic are o valoare deja existentă. 

Argoul – un tip deosebit de vocabular. Lingviștii, care consideră argoul tip de vocabular, 

afirmă că studiul argourilor este o istorie a cuvintelor, iar individualitatea argoului este doar la 

nivelul vocabularului, deoarece sintaxa este cea a limbii generale. Adepții acestei ipoteze 

consideră că vorbitorul păstrează pronunția și gramatica limbii pe care o folosește.  

Ioan Milică, în Expresivitatea argoului, consideră că argoul, dacă este analizat ca unitate 

dintre cuvânt și enunț, dintre formă și sens, nu este doar vocabular, ci este expresia unei viziuni 

asupra lumii și reprezintă, din punct de vedere funcțional, una din modalitățile de valorificare a 

convergenței dintre cele patru dimensiuni constitutive ale actelor de comunicare: fonematică, 

semantică, sintactică și stilistică. „Cercetarea argoului, doar ca inventar de cuvinte, se dovedește 

o întreprindere științifică incompletă, care nu pune în lumină complexitatea legăturilor pe care 

omul le stabilește, prin limbaj, cu lumea” [150, p.26. 

Argoul – un stil. O altă pleiadă de cercetători au afirmat că argoul ține de comunicarea 

orală de tip familiar. Această explicație este utilizată de către lingviștii englezi și americani, 

precum: L.Andersson și P.Trudgill în lucrarea Bad Language (Limbajul negativ), 1990; C.C.Eble 

în lucrarea Slang and Sociability: in-group language among college students (Argoul și 

sociabilitatea: limbajul de grup în rândul studenților) etc. Lingviștii pun argoul în opoziție cu 

limbajul formal, ei afirmă că dacă normele conversaționale ar forma un spectru, polii căruia sunt 

formați din trăsături opozitive, de tipul formal – informal, oficial – neoficial, cult – vulgar etc., 

argoul folosit în anumite contexte ale comunicării ar face conversația respectivă drept informală, 

neoficială, vulgară etc. Lingvistul și lexicograful britanic, specializat în slang și argou, Tony 

Thorne afirmă în acest sens că argoul, în primul rând, este o categorie de stil în interiorul limbii, 

se află dincolo de simpla lipsă de formalism sau de tonul colocvial, este considerat prea colorat, 

prea neobișnuit sau prea nesărat pentru a fi folosit în conversația cu necunoscuții. Argoul 
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presupune prezența unor relații familiare dintre vorbitori, consideră autorul lucrării Dictionary of 

Contemporary Slang (Dicționarul argoului contemporan). 

În actul de comunicare, argoul, în viziunea lui J.-P.Goudaillier, are următoarele funcții: 1) 

funcția criptică, care are rolul de a încifra mesajul. Limbajul criptic cere o inițiere pentru a fi 

înțeles, fiind înțeles doar de cei cărora le este destinat; 2) funcția ludică, care determină 

expresivitatea termenilor argotici. Ludicul semnifică caracterul de joc, de glumă a termenilor 

argotici folosiți;  aici un cuvânt, o expresie poate semnifica cu totul altceva decât ar spune în 

limbajul cotidian; 3) funcția identitară, care asigură coeziunea de grup, adică asigură relația 

apropiată, strânsă dintre membrii grupului. Toate aceste funcții se referă la argoul deținuților care 

este creat, modificat și utilizat pentru propriile scopuri, cum ar fi: consolidarea grupului și 

opunerea față de autorități. 

Ș.Bruno consideră că: „În sens general, argoul poate fi definit ca limbajul grupurilor 

marginale ale societății sau ca o formă de protest lingvistic în fața autorităților totalitare” [27, 

p.43. I.Milică adaugă că „…este necesară separația între argoul răufăcătorilor și cel al 

deținuților, avându-se în vedere că mediul de detenție determină apariția unor noțiuni neîntâlnite 

în alte argouri (un exemplu demn de menționat este comerțul ilegal din penitenciare și traficul de 

bunuri interzise)” [150, p.72. Interviurile realizate în cadrul studiului confirmă această afirmație, 

deținuții folosesc noțiuni neîntâlnite în alte argouri atunci când este vorba de traficul de bunuri în 

penitenciare, activități ilegale, consum de droguri etc. 

Limbajul deținuților din Republica Moldova conține cuvinte şi expresii preluate din limba 

rusă. Unele din aceste cuvinte sunt acceptate în vorbirea curentă, precum: stucaci – persoană 

care denunță; hata – casă, apartament, celulă din penitenciar; pricol – glumă; bratan – frate, 

amic, prieten; cefir – ceai prin infuzare pentru a se consuma fără ai adăuga apă; nișteac – bine; 

coliosa – pastile, droguri sub formă de pastile; loh – prost, victimă etc. Cuvintele date sunt 

folosite de adolescenți cu scopul de a se integra în grupurile lor, pentru a fi percepuți duri, 

independenți, maturi. Adulții le folosesc cu scopul de a mai colora, de a anima discuția, a arăta 

că pot fi informali, a demonstra duritate într-o anumită situație. 

Argoul răufăcătorilor folosește termeni profesioniști pentru anumite delicte, dar și 

eufemisme pentru o exprimare elegantă a unor situații: „Furtul, înșelarea, agresiunea sunt 

normalizate stilistic prin folosirea termenilor profesionali generici – a opera, a lucra, meserie, 

mecanic (de buzunare), dar și prin neologisme eufemistice încă mai elegante: a anexa, a 

achiziționa, a anticari, a completa (= a fura); a articula, a demonta (= a bate); album (= cazier), 

universitate, academie (= închisoare) etc.” [245, p.199. 
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Prin intermediul argoului, deținuții consolidează și transmit din generație în generație 

principiile de comportament și modul de existență a „comunității penitenciare”, astfel 

concretizând relațiile subculturale în locurile de detenție. Argoul și diverse simboluri, folosite în 

transmiterea de informații, permit protejarea grupului, organizarea în comun a activităților 

interzise, neacceptate social. Chiar dacă presupune să fie înțeles doar de grupul de deținuți, 

argoul este cunoscut de către angajații din instituțiile penitenciare. V.H.Ţânţaş a profesat peste 

două zeci de ani ca ofiţer la penitenciarul de maximă siguranţă din Gherla, în lucrarea Dicţionar 

de puşcărie. Limbajul de argou al deţinuţilor din România, oferă un dicţionar unic în acest sens. 

Am selectat câteva din noțiuni: ţais adv. (substantivizat din germanul zeis – perfect, desăvârşit) – 

deţinut perfect, ideal din punctul de vedere al colegilor de detenţie; a o şparli – a evada, a pleca 

pe neobservate; T.B.C. – tutun, băutură, cafea; tren, trenuri – 1. deţinut care intermediază 

schimburi de produse între colegii săi de detenţie. 2. razie a poliţiei; a trimite un avion – a trimite 

un mesaj dintr-o cameră de detenţie la alta sau dintr-un penitenciar în altul pe diverse căi ilegale; 

ţarc, ţarcuri – curtea de plimbare pentru deţinuţi; vieţaş, vieţaşi – deţinut condamnat la o 

pedeapsă cu închisoare pe viaţă [234, p.119. 

În cadrul cercetărilor realizate de teren, deținuții au utilizat diverse expresii argotice, care 

sunt evidențiate de autorii ce abordează tematica subculturii criminale. Argoul folosit indică clar 

straturile existente în penitenciar, normele informale din penitenciar care necesită a fi respectate 

cu strictețe, sancțiunile care urmează în caz de nerespectare a normelor. Diverși autori afirmă, fie 

că este în ipostaza de limbaj secret, „tehnic”, fie că este un limbaj pur expresiv, folosit din 

dorința de diferențiere a unui grup față de altele, „argoul se caracterizează printr-o tendință de 

înnoire mai puternică decât cea a limbii comune. Doar schimbându-se, principalul tip de argou – 

limbajul grupurilor marginale, în primul rând al hoților – își poate împlini scopul practic de 

păstrare a secretului, violat de indiscreți, de cercetări polițienești sau de studii lingvistice” [245, 

p.189. Argoul, ca limbaj neînțeles de către ceilalți, este în permanentă modificare, asta pentru a 

putea fi în continuare un limbaj care diferențiază și protejează. 

Argoul existent în penitenciare este element al subculturii, cunoașterea lui de către 

angajații din penitenciare ușurează activitățile puse în fața lor: prevenirea activităților ilegale, 

realizarea resocializării etc. Renunțarea la argou, îndepărtarea de subcultură în instituțiile 

penitenciare ar trebui să se realizeze prin intermediul educației, precum și prin crearea de legături 

permanente a celor privați de libertate cu organizații neguvernamentale, asociații religioase etc., 

care în activitatea lor au scopul orientării moral-spirituale a persoanelor. 

În continuare vom descrie noţiunea folclor, care provine de la englezescul folklore, folk 

având semnificația de oameni, iar lore semnificația de tradiție, cunoaștere. Termenul de folclor 
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este creat de W.J.Thoms în locul termenului „antichitate populară”. Prin folclor se înțelege 

totalitatea de creații artistice, literare, muzicale, plastice a tradițiilor unei țări.  În cazul studiului 

nostru, spațiul dat nu este o țară sau regiune, ci este penitenciarul. Cercetarea folclorului, în 

general, și cel din penitenciar, în particular, presupune 3 tipuri fundamentale de cercetare: 1. 

Cercetarea nemijlocită pornește de la faptul că folclorul este viu și necesită o cercetare de teren. 

2. Cercetarea tipologică presupune sistematizarea și clasificarea materialului cules după unele 

sisteme metodice. 3. Interpretarea teoretică a faptelor și informațiilor înregistrate, care este 

determinată de volumul și complexitatea materialului cules [117, p.16. Aceste tipuri 

fundamentale de cercetare sunt importante în egală măsură dacă se dorește o cercetare în 

profunzime a acestui domeniu vast și important – folclorul carceral. 

Autorii, precum: V.Sereda, V.Toncoglaz, I.Plohotniuc şi L.Boliuh, consideră că folclorul 

carceral este totalitatea creațiilor literare, muzicale existente în spațiul penitenciar, autorul cărora 

nu este cunoscut. Folclorul carceral abordează tematica libertății și dorinței de a o recăpăta, 

atitudinea față de mamă, atitudinea față de femeie, atitudinea față de activitatea criminală, 

atitudinea față de organele de drept, atitudinea față de sine etc. Folclorul carceral are în 

conținutul său diverse istorii, mituri povestite de către deținuți, în care condamnații sunt mai 

„șmecheri” decât cei care îi supraveghează [320, p.100. 

Cercetătorul român Bruno Ștefan afirmă că folclorul carceral este „o formă de exprimare a 

spiritualității unor grupuri marginale, ce valorizează acele lucruri pe care grupurile dominante, la 

un moment dat, într-o societate le interzic o dată cu arestarea, adică libertatea, dragostea, 

bunăstarea” [27, p.56. Temele centrale ale folclorului carceral sunt: disperarea, condamnarea 

nedreaptă, mama, femeia iubită, țigara etc. Suntem de acord cu aprecierea dată de către Bruno 

Ștefan că „folclorul penitenciar este unul anarhist, rebel, cultivând poetica subversiunii. Iar 

reacția autorităților față de el variază de la ignorare la dispreț” [27, p.56. 

În unul dintre interviurile realizate, o persoană eliberată din penitenciar a folosit o expresie, 

parte din folclorul penitenciar, a spus-o în rusă, chiar dacă este moldovean și discuția noastră a 

avut loc în limba română. Prin expresia dată a dorit să arate că el, având statut superior în 

penitenciar, nimic nu făcea, că în locul lui lucrau alți deținuți. 

„Без лоха, жизнь плоха. Если не обманешь жизнь не проживешь. (Fără de cel prost, viața 

nu este una reușită, dacă nu minți, viața nu o trăiești (așa cum tu ți-o dorești)). Eu stăteam toată ziua 

cu pedalele în sus. Neputiovîie și ceilalți majoritatea se ocupau cu confecționarea blocnoatelor, flori, 

jurnale, ciotci și totul costă bani”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 
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În mediul penitenciar circulă o serie de povești despre deținuții care au avut un trecut 

impresionant, chiar dacă, într-o anumită măsură, nu sunt credibile. O altă poveste este cea care 

afirmă nevinovăția persoanei și nedreptatea din sistemul justiției. Angajații în interviuri afirmă că 

puțini dintre deținuți recunosc că au săvârșit crima, ceilalți se consideră nevinovați și victime ale 

justiției. Ș.Bruno spune că aceste povești au rolul de a demonstra că persoana respectivă nu este 

o infractoare sau că nu merita să ajungă în închisoare [27, p.72. 

Acest domeniu este puțin cercetat, deşi folclorul dat este răspândit nu doar în spaţiul 

penitenciar, dar și în societate. În acest context, putem menţiona șansonul rusesc, această 

denumire este un eufemism, introdus în anii 1990, atunci când blatniacul – gen de muzică care 

descrie viața grea a deținuților în penitenciare, a celor care sunt lipsiți de libertate de către 

autorități – a început să fie difuzat la radio și televiziuni. Versurile șansonului rusesc descriu: 

libertatea, de care este lipsit deținutul; soarta, care este dură cu deținuții minori; mama, care are 

nevoie de susținere; copilul deținutului, care crește fără tată, reprezentanții lumii criminale din 

perspectivă pozitivă; trăirile autorităților criminale, care sunt la libertate sau sunt întemnițați etc. 

Studierea folclorului carceral poate fi realizată de către echipele de filosofi, antropologi etc., iar 

recomandările formulate de cercetători ar putea contura o viziune complexă, ce ar permite o 

eficientă resocializare a deținuților de către responsabilii din instituțiile penitenciare.  

În continuare vom descrie un alt termen ce caracterizează mediul penitenciar – tatuaj. 

Termenul tatuaj, conform unor surse, a fost introdus de căpitanul Cook, care scria în jurnalul său, 

în iulie 1769, despre indigenii din Tahiti că atât femeile,  cât și bărbații își vopsesc corpul, 

acțiune care în limba lor se numește „tatoo”. Tatuajul se face prin injectarea culorii negre sub 

piele astfel încât amprenta să rămână de neșters. Tatuajele indigenilor reprezintă uneori siluete 

de oameni, păsări, câini [335, p.40, figuri geometrice etc. La diferite triburi, tatuajul, practic 

întotdeauna, ia forma unui ritual care implică interdicții sexuale în ceea  ce privește persoana 

specializată în a tatua, ajutoarele sale și cel tatuat. În general, tatuajul se aplică pe organele care 

sunt în contact cu diferite lucruri și cu solul: mâini, picioare; la fel pe orificiile prin care lumea 

exterioară comunică cu lumea interioară, în principal fața, scrie M.Thevoz în lucrarea sa Le 

corps peint (Corpuri pictate) [335, p.43.  

D.Le Breton, referindu-se la tineri, vede tatuajul ca semn al schimbării ontologice, 

deoarece tatuajul îi confirmă tânărului independența sa, îl face vizibil, îi amintește de eveniment, 

de sentimentul unui moment extraordinar, până îi acordă mai puțină atenție. Tatuajul, pentru 

acești tineri, semnifică un rit de trecere personal. Tatuajul nu-i schimbă existența, însă îi 
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modifică parțial viziunea cu privire la ea, îi sporește încrederea în sine, îi sporește maturizarea 

personală [329, p.162-163.  

Astăzi, tatuajul reprezintă aceeași introducere de tuș într-un strat superficial al pielii pentru 

a aplica anumite desene, cuvinte, expresii, abrevieri etc. Unii văd tatuajele ca formă de artă, iar 

alții ca un tip de automutilare a corpului. Semnele permanente pe pielea unei persoane indică 

apartenența la o anumită cultură, cult, face trimitere la un talent sau o preferință. Aceste semne 

sugerează cum să comunicăm cu respectiva persoană. În societate, o persoană desenată pe 

întreaga suprafață a corpului este rău văzută şi aspru judecată. Unei astfel de persoane îi este 

greu să fie acceptat la muncă, sunt locuri de muncă unde categoric nu vor primi astfel de 

persoane, de exemplu, în școală, poliție, presupunem că și în diferite funcții administrative etc. 

Domeniile interesate de fenomenul tatuajului sunt: antropologia; criminologia; psihologia 

clinică și psihiatria; medicina. Primii oameni de știință, preocupați de studiul tatuajului, au fost 

antropologii. Aceștia au analizat tipurile de tatuaj, modalitatea de a tatua, instrumentele folosite 

în tatuare și altele. Localizarea tatuării în sânul populației de străini, „subdezvoltați”, întărește 

conotația occidentală dominantă privind tatuajul, considerat ca lipsă de rafinament, lipsă de 

cultură. Fără să vrea, antropologul, prin cercetările sale în interiorul triburilor, alimentează într-

un anumit fel distanțarea occidentalilor față de tatuaj, consideră L.Vandekerckhove în cercetarea 

sa Le tatouage (Tatuajul), publicată în 2005 [337, p.13. Tatuajul este observabil peste tot unde 

avem grupuri monosexuale: baracele muncitorilor de pe șantier, cazărmi, bordelurile cu 

prostituate, penitenciare, aziluri şi internatele studenților. Antropologii contemporani, interesați 

de această problemă, sunt: J.-T.Maertens, lucrarea Ritologice I. Desenul pe piele. Eseu 

antropologic privind inscripțiile tegumentare, L.Vandekerckhove, Tatuajul, M.Thevoz, Corpuri 

pictate, D.Le Breton,  Semne de identitate. Tatuaj, piersing și alte însemne corporale și alții. 

A doua categorie de cercetători interesați de tatuaj sunt criminologii. Acest interes pornește 

de la constatarea că tatuajul poate fi observat cel mai frecvent la deținuți, vagabonzi, prostituate 

etc. Astfel, avem o îndepărtare de la viziunea conform căreia tatuajul este întâlnit în comunități 

îndepărtate și necivilizate, dar că este întâlnit în egală măsură în propria noastră comunitate, în 

special la straturile sociale „necivilizate”, fiind o marcă stilistică a unei subculturi cu conotație 

delincventă sau cel puțin deviantă [337, p.13-14.  

A treia categorie de cercetători interesați de tatuaj sunt psihologii clinicieni și psihiatrii. 

Abordarea psihiatrică preia definirea, din punct de vedere social, a tatuajului utilizată de 

criminologi și consideră tatuajul drept comportament patologic. Totodată, sunt psihologi și 

psihiatri care consideră că tatuajul, în unele cazuri, are funcție terapeutică pentru persoanele 

traumatizate. 
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A patra categorie de cercetători sunt dermatologii, epidemiologii etc. Aceștia își pun 

întrebarea ce vizează riscurile privind sănătatea ca urmare a tatuării. Printre aceste consecințe 

sunt: afecțiuni cutanate, alergii, maladii infecțioase, precum: hepatita, syphilisul, tuberculoza, 

SIDA. Bolile sunt transmise în rezultatul utilizării neigienice a instrumentelor de tatuat. Unele 

cercetări recente relatează că pigmenții folosiți în tatuaj sunt fabricați pentru altă utilizare decât 

tatuajul. În general, substanțele folosite la tatuare pot cauza erupții, eczeme, alergii incurabile 

etc. 

Tatuajele, în secolul XVIII și chiar mai înainte, au fost făcute, în primul rând, de marinari, 

soldați, condamnați, adică cei care au fost în contact cu triburile primitive de peste mări. La 

început, aceasta a fost, fără îndoială, o provocare din partea lor de a asimila anumite elemente ale 

sălbaticilor. Această practică s-a răspândit în anumite cercuri: răufăcători, deținuți, prostituate. 

La  fel, au existat și multe tatuaje în spitalele de psihiatrie, care, însă, nu s-au deosebit de 

tatuajele din închisori, realizate, în mare parte, înainte de internare. A te tatua în mod intenționat 

poate însemna a te autoexclude din comunitate. Tatuajul este văzut ca un simbol al refuzului 

definitiv de integrare. „Verba volant, scripta manent” – cu referire la tatuaj, acesta nu dispare 

decât cu moartea deținătorului său, afirmă M.Thevoz [335, p.80.  

Aşadar, studii privind tatuajele în penitenciare sunt puține, putem menționa autorii ruși și 

ucraineni, preocupați de tematica dată: Arcady Bronnikov, criminolog rus, care între anii 1963-

1991 a mers la instituțiile penitenciare din Ural și Siberia, unde a adunat informație despre 

criminali și i-a fotografiat; Alexandr Kucinski vorbește despre tatuaj în lucrarea sa Преступники 

и преступления. Законы преступного мира. Паханы, авторитеты, воры в законе 

(Criminalii și crimele: Legile lumii criminale. Liderii lumii criminale, hoții în lege); 

I.K.Alexandrov  analizează tatuajele în Очерки криминальной субкультуры. Краткий словарь 

уголовного жаргона (Eseuri privind subcultura penitenciară. Mic dicționar al argoului 

criminal). Lucrările date au fost publicate într-un tiraj redus și, practic, erau inaccesibile pentru 

cei interesați, astăzi, însă, pot fi găsite online. 

Clasificarea tatuajelor deținuților poate fi făcută în funcție de diferite criterii: a) gen: pentru 

femei, pentru bărbați, pentru ambele genuri; b) tematica desenului: religioase, istorice, politice, 

pornografice etc.; c) în dependență de partea corpului pe care este desenat tatuajul: piept, spate, 

mâini, picioare etc.; d) conținutul mesajului: mesaj latent, mesaj cunoscut de ceilalți; e) valoarea 

pentru lumea criminală: valoroase – cu semnificație criminală; nevaloroase – fără semnificație 

criminală; f) tipul mesajului: desen, cuvânt, expresie. Tematica, conținutul, tipul și valoarea 

mesajului în lumea criminală a tatuajelor se intersectează foarte mult: imaginile religioase pot fi 
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alături de mesaje politice; imagini istorice să fie intersectate cu imagini care au semnificație 

criminală etc.  

În perioada sovietică, conform normelor nescrise ale lumii criminale, deținutul fără de 

tatuaje era ignorat de ceilalți, asta pentru că el era ca o cioară albă între cele negre. De 

asemenea, se considera că tatuajele sunt pașaportul, dar și biografia criminalului, ele reflectă 

interesele criminalului, atitudinea față de viață. În anul 1998, V.M.Anisimkov, în teza sa cu tema 

Subcultura criminală și neutralizarea ei în instituțiile penitenciare din Rusia, afirma că un 

interes special pentru criminologie îl avea studiul tatuajelor și clasificarea lor în funcție de 

semnificație. Printre persoanele care executau o sentință, ele nu erau făcute pentru decorare, ci 

aveau o semnificație simbolică. Tatuajul indica modul de viață al persoanei înainte de 

condamnare, statutul ei în ierarhia informală a celor privați de libertate, a orientărilor lui 

valorice. Astfel, tatuajele-simboluri aveau, în mediul subcultural al deținuților, diverse funcții, 

cum ar fi: de identificare, stigmatizare (tatuaj pentru a marca și a fixa poziția de respins) și 

orientativ-valorică [302, p.26. 

V.M.Anisimkov, în lucrările sale, afirmă că tatuajele nu sunt făcute pentru decorare, ci au 

o anumită semnificație. Cauzele aplicării tatuajelor pe care le indică autorul sunt: cei care sunt 

inițiați în ceea ce este subcultura penitenciară nu pot să nu urmeze tradițiile ei; mulți dintre 

condamnați își fac tatuaje pentru a imita pe ceilalți și din dorința de a se prezenta ca persoane 

experimentate în activitatea criminală; perioada îndelungată de izolare de societate, viața 

monotonă îi face pe unii deținuți să își dorească pe corp un simbol al viselor, al dorințelor, al 

exclusivității lor etc. 

Astăzi, însă, la distanță de aproximativ 20 de ani, sunt făcute și tatuaje care au funcție 

estetică, de a decora corpul, nu neapărat cu semnificație, informaţie obţinută din interviurile 

realizate în mediul penitenciar. Astfel, dacă în trecut tatuajele aveau strict rolul de a marca 

statutul unei persoane în penitenciar, astăzi este suficient să placă și să fie frumoasă în opinia 

deținătorului.  

„Tatuajele oferă informație despre om dacă știi să le citești. Unele au semnificație, altele 

nu”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM  

 „Statutul înalt în penitenciar nu obligă, astăzi, de a avea tatuaj. Este secolul XXI, sunt 

tehnologiile informaționale și repede poate fi aflat statutul pe care îl ai. Nu este necesar să ai 

indiciile statutului pe corp”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar Rusia 

„Tatuarea nu este permisă în penitenciar. Trebuie să fii atent să nu observe cei din 

administrație. Unul are tigru tatuat, altul lup, la fiecare diferit – fără semnificații”. Persoană 

eliberată din detenție, penitenciar Rusia 
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Interzicerea realizării tatuajelor în închisoare, afirmă D.Le Breton în lucrarea Semne de 

identitate. Tatuajul, piersingul și alte însemne corporale, incită la încălcarea interdicției, apelând 

la precauții. Procesul de tatuare devine o afirmare a demnității personale, un gest de nesupunere 

față de reguli. Atât persoana care tatuează, cât și clientul său își asumă riscul pedepsei, dar știu să 

folosească lacunele instituției pentru a-și realiza proiectul. Aceste momente sunt episoadele unei 

ceremonii secrete care „deschid” zidurile închisorii și oferă deținutului o regăsire a sinelui [329, 

p.51. 

Persoanele eliberate din detenție spun că pentru a face un tatuaj în penitenciar este nevoie 

de ac, mină pentru pix, mic motoraș, persoană care să tatueze. O problemă care poate apărea este 

infectarea locului în care a fost făcut tatuajul, alta este regretarea desenului făcut. Cei care sunt 

cuprinși de părere de rău privind anumite tatuaje, tatuează altceva peste cele vechi.  

Obșeacul este fondul comun al deținuților format din bani, produse alimentare, diverse 

articole, țigări etc., adunate de la cei aflați în detenție sau de la foști deținuți. Acești bani sau 

bunuri sunt distribuite la necesitate celor care ajung în detenție. Noțiunea de obșeac a apărut la 

sfârșitul anilor 1940 începutul anilor 1950 și semnifica taxă ilicită, impusă deținuților care lucrau 

în penitenciar, care varia între 1/3 și 2/3 din salariul lunar. Obșeacul a fost creat pentru a oferi 

sprijin material cauzei comune, pentru apărarea cauzelor comune și pentru a ajuta deținuții 

defavorizați. Sunt studii care arată că, în anii 1970, în unele penitenciare acest fond comun al 

deținuților nu era creat. 

În cadrul interviurilor, realizate cu persoane eliberate din penitenciarele din Rusia și din 

Republica Moldova, a fost menţionat că deținuții pot oferi în obșeac tot ce este necesar pentru a 

organiza un trai decent din punct de vedere material. Există o anumită tensiune între două 

principii, voluntar și obligatoriu de a contribui la acest fond comun. A oferi în obșeac este, pe de 

o parte, benevol, pe de altă parte impus de către autoritățile din penitenciar, pentru a avea un trai 

liniștit, pentru a nu fi percheziționat de angajați, pentru a putea deține în penitenciar obiecte 

interzise (telefon, droguri etc.). În penitenciar este o persoană special numită care gestionează 

acest fond comun al deținuților. Bunurile sunt oferite la necesitate deținuților nou-veniți, 

deținuților care prestează diverse servicii în penitenciar (curat, măturat etc.). O parte din bani 

sunt direcționați către angajații penitenciarelor. 

„Ca să fii lăsat să dormi în liniște, să ai un telefon mobil, pe care îl cumperi tot din banii 

tăi, trebuie să dai lunar anumită sumă de bani. Ei nu te impun prin violență, dar ei spun așa: 

„Dacă vrei telefon, trebuie să joci în cărți sau alte jocuri de noroc”, nu îți iau banii aceștia așa. 

Trebuie să plătești. Este diferență între instituțiile penitenciare. La Soroca, dacă dădeai pe lună 

300-400 de lei se considera normal, suficient. Dar la Leova, chiar și o mie se considera puțin. În 
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Soroca e un penitenciar mai greu, e mai mult regim și e mai complicat același telefon să îl 

cumperi și să îl aduci, deoarece aceasta tot prin intermediul angajaților se face. Când eu eram 

acolo era totul – totul era deschis, angajații nu puneau pe tine mâna. Era totul normal. Iar dacă 

e liniște și e totul bine înseamnă că trebuie să plătești mai mult. Oricum, o anumită sumă de bani 

se duce și angajaților. Asta cu siguranță, deoarece nu este posibil ca ei să te lase în pace pur și 

simplu și să nu facă percheziție, pur și simplu că ei asta nu-și doresc. Respectiv și o sumă mai 

mare trebuie să fie direcționată. Lor (autorităților din penitenciar) le este indiferent de la cine tu 

ai să ceri banii aceștia, de la mama, de la tata. Dacă nu ai bani atunci te vor bate. Multe ce 

poate fi”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

„Obșeacul este adunat pentru barac. Această cutie se află la o persoană anumită și el 

duce evidența, lista. În general, acestea sunt pentru cei care au nevoie. Poți să te apropii și să 

rogi să îți dea. Pentru neputiovîie care fac ceva lor la fel li se dă ceai și țigări, la cei care sunt 

obijenîie și spală WC-le în aceleași baracuri, ori mătură afară li se dă o plată pentru aceasta”. 

Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

Aşadar, conform cercetărilor efectuate, în penitenciare, pentru traiul liniștit se plătește 

autorităților penitenciare, care mai apoi au înțelegeri cu angajații privind anumite înlesniri, 

privind posibilitatea evitării respectării unor norme formale din penitenciar. Suma este diferită de 

la penitenciar la penitenciar. Din bunuri se oferă deținuților din castele inferioare pentru muncile 

prestate în penitenciar, celor care sunt închiși în carceră, deținuților etapați din alt penitenciar. 

O similară „piață neagră” este și în penitenciarele românești, funcționarea acesteia este 

posibilă datorită pachetelor primite de la familiile condamnaților și bunurilor puse în circulație 

de personal. „Pentru asigurarea unui serviciu cât mai ușor, angajații alimentează această piață, în 

special, cu țigări, pe care le revând la un preț mai ridicat, dar pe care le și distribuie în schimbul 

unor favoruri. Piața neagră este condusă de „baroni”, selectați din rândul „șmecherilor”, 

cunoscuți și acceptați de autoritățile de rang inferior” [27, p.75. 

În penitenciar, casta superioară este condusă de lider care este autoritatea absolută și 

persoane din anturajul liderului, împreună participă la actul de conducere. Autoritas, din latină, 

persoană care se impune prin prestigiu, prin cunoștințele sale. Liderii informali în penitenciar 

ajută grupul de deținuți să își atingă scopurile pentru satisfacerea nevoilor, sunt cei care 

interacționează, mediază relațiile dintre deținuți și angajați, sunt mediatori în conflictele din 

cadrul grupului de deținuți. Calitățile pe care trebuie să le aibă un lider, în viziunea lui 

V.M.Anisimkov, sunt experiență criminală, cunoașterea și respectarea normelor informale, a 

obiceiurilor și tradițiilor, atitudine ostilă față de persoanele care au permis nerespectarea „eticii” 

subculturii penitenciare. Alte calităţi, în viziunea autorilor ruși V.V.Zaițev, A.E.Chechetin, 
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N.A.Iacușin (В.В.Зайцев, А.Е.Чечетин, Н.А.Якушин) pot fi: cunoașterea metodelor de lucru, 

bazelor activităților de investigare ale anchetatorilor, cunoașterea codului penal etc. [302, p.15. 

Autoritățile din mediul penitenciar sunt cei care se situează în opoziție cu administrația 

instituțiilor penitenciare, în opoziție cu scopurile pe care aceasta își propune să realizeze. În 

interiorul grupului de deținuți ei declară o atitudine negativă, chiar ostilă față de activitatea 

personalului penitenciarelor care au ca scop respectarea ordinii şi normelor formale în instituție.  

Cercetătorii din Rusia, România şi Republica Moldova descriu castele existente în 

penitenciar în urma realizării cercetărilor de teren. Castele din penitenciarele din Rusia,  descrise 

de Alexandru Kucinski, sunt: hoții în lege, autoritățile criminale; pațanî, cei care îi simpatizează 

pe hoții în lege; mujiki, cei care nu sunt în conflict cu angajații din penitenciar, cei care se 

angajează la muncă pentru a se putea elibera înainte de termen, în același timp, evită de a 

coopera cu administrația, respectând anumite tradiții ale lumii criminale. După eliberare, de 

obicei, planifică să se întoarcă la o viață normală la libertate; opușenîie și obijenîie este casta 

inferioară din care fac parte persoanele condamnate pentru crime cu caracter sexual, persoanele 

care au ajuns victime ale violenței în penitenciar, homosexualii pasivi. Această castă face toată 

munca grea și murdară în penitenciar: fac curat la WC, fac curat în spațiul în care este depozitat 

gunoiul. Orice persoană care se atinge de lucrurile castei de jos devine contaminat și pierde 

respectul pe care l-a avut. Nimeni nu vorbește cu cei din această castă, se deplasează aceste 

persoane la sfârșitul coloanei. Le este interzis să se apropie de ceilalți deținuți mai aproape de 3 

pași. Ei trebuie să ofere drumul celorlalți deținuți, apropiindu-se de perete [314. 

Alexandru Kucinski scrie că, începând cu anii 1980, statutul de hoț în lege poate fi 

cumpărat cu bani foarte mari, bani care sunt depuși în obșeac. Hoții în lege, care au fost 

încoronați cu 30-40 de ani mai înainte, conform acestui autor, erau nemulțămiți de această 

„posibilitate” nou apărută. Au fost cazuri când autoritățile criminale, fiind persoane foarte 

bogate, au fost încoronate fără a ajunge măcar o dată în penitenciar [314. 

Persoanele, eliberate din detenție din penitenciarele din Rusia, în cadrul interviurilor 

realizate, explică care sunt categoriile informale de deținuți:  

„Sunt hoții în lege, apoi urmează brodeaghi, adică cei apropiați de hoții în lege, care mai 

târziu o să devină hoți în lege, urmează șpana, adică deținuții tineri, apoi urmează Mujic. De 

exemplu: un tânăr care a decis să fie criminal el mai întâi e mujicioc, apoi devine șpana, apoi 

devine brodeaga, după care devine hoț în lege. Aceasta este prima parte a ierarhiei. Apoi 

urmează petuhi, aceștia sunt umiliții, sunt acele persoane care fac în penitenciar curățenie. Ei 
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spală haine, fac curat în detașamente, în celule, fac curat în toată zona”. Persoană eliberată din 

detenție, penitenciar Rusia 

„Polojeneț este persoana care răspunde de ordinea în penitenciar (smotrit za lagherem). 

Polojeneț este persoana numită de Hoț. La noi în penitenciar este polojeneț, pe el l-a numit 

Hoțul, el este la dispoziția Hoțului în lege. Dar este și smotreașii pe zonă, care este persoana pe 

care bratvaua l-a ales. Dacă nu este Hoț în penitenciar, atunci brtava alege. De exemplu: 

trebuie de ales pe cineva ca să fie un superior (starșii): „Haideți pe acesta”. „Hai pe acesta.” 

Nimeni nu este contra, mujiki nu sunt contra, șpana nu sunt contra. Este o persoană potrivită, 

este ales. Dacă ai fost numit de hoț, atunci tu ești polojeneț, dacă bratvaua te-a ales atunci tu 

ești smotreașii”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar Rusia 

Poziție neutră în stratificarea deținuților, după V.M.Anisimkov, o au persoanele care, de 

regulă, până la detenție, nu făceau parte din nici o formațiune subculturală. Locul acestor deținuți 

în penitenciar este datorat calităților personale și gradului de interiorizare, acceptare ale normelor 

informale ale „celei de-a doua viață”. Unii dintre ei ocupă un loc destul de înalt și au o legătură 

directă cu „autoritățile”. Alții, neutri, se află pe o poziție mai puțin privilegiată. Un aspect 

caracteristic este că majoritatea dintre aceste persoane condamnă normele existente, au 

principiile proprii de comportament, în general orientarea lor valorică are legătură cu viața din 

trecut. Situația acestor deținuți este similară situației migranților, care sunt nevoiți pasiv să se 

adapteze la o subcultură și mod de viață nou și străin. „Neutrii” sunt obiectul principal al 

exploatării și violenței din partea celor privilegiați și susținătorilor lor în prima perioadă de 

ședere în instituțiile penitenciare, când locul persoanei, în mediul penitenciar, nu a fost 

determinat și persoana nu este suficient de cunoscută cu specificul relațiilor informale. De aceea, 

persoanele condamnate din această categorie nu rezistă la această presiune psihică și comit 

infracțiuni sau degradează pe parcursul primului an de detenție [302, p.21. 

Ultima treaptă în stratificarea deținuților este ocupată de „respinși”, autorul consideră că 

este corect de a denumi această categorie cu termenul de respinși, deoarece sunt evitați de 

majoritatea deținuților și se află într-un gen de izolare în comunitatea dată. Păstrătorii subculturii 

numesc aceste persoane ca „vinovați” („провинившиися”), din această categorie fac parte 

„autoritățile” care au trădat comunitatea, persoanele condamnate pentru furtul de bunuri ale 

condamnaților, condamnații care au dat mărturii adevărate fiind în calitate de martori sau 

victime, condamnații care au colaborat cu reprezentanții justiției etc. [302, p.22. Toate studiile 

care abordează problematica subculturii criminale indică faptul că greu se face acceptarea 

persoanelor „nedemne” în stratul superior din penitenciar. Ținerea la distanță se face prin diferite 
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tehnici de intimidare, minciună, mită și manipulare [27, p.9. Persoanele eliberate relatează 

despre atribuirea poziției de umilit și de reabilitare în penitenciarele din Rusia astfel:  

„Persoanele sunt la drum cu mașina, se opresc la benzinărie, dar un polițist beat începe 

să-și facă de cap, ei l-au trăsnit, iar acela a murit. Gata, ei ajung în penitenciar pentru omorul 

polițistului, iar colegii acestui polițist le-au creat probleme, și pe ei i-au umilit.  

Dacă el pe parcursul unei perioade mai mari trăiește singur, el nu mănâncă din vesela 

umiliților, el nu mănâncă din obșeacul umiliților la cantină, mănâncă și trăiește singur, peste o 

anumită perioadă, el poate să apeleze la oameni (na liudei) și să îi roage ca ei să îl reabiliteze. 

Ei încep să analizeze dacă din greșeală a fost repartizat în petușatnic, atunci Hoțul ia decizia să 

fie reabilitat din anumite considerente. Sau cineva de la libertate pentru el a pus cuvânt sau 

roagă. Se poate cu bani, trebuie să oferi bani în obșeac”. Persoană eliberată din detenție, 

penitenciar Rusia  

Privind structura ierarhică în penitenciarele din România, Bruno Ștefan indică faptul că 

criteriile oficiale de clasificare după delictul făcut, clasă socială, origine etnică, regiune, vârstă, 

tip de arest: preventiv, primar, recidivist etc., este vizibilă în repartizarea lor în diferite spații de 

detenție, cu privațiuni și facilități diferite. „Peste aceste criterii se suprapun cele făcute de 

deținuți. Ierarhiile se dezvoltă în funcție de ceea ce poate oferi fiecare” [27, p.90. Într-un alt 

studiu, care la fel vizează penitenciarele din România, L.Rotariu afirmă că persoanele 

condamnate anterior, persoanele cu prestigiu căpătat prin implicarea în acțiuni cu caracter violent 

cât și cei cu abilități de comunicare, inteligență, ar putea să-și asigure confort economic și să 

dispună de resurse pentru un trai confortabil în penitenciar [195, p.229-235. 

În fruntea ierarhiei sunt deținuții recidiviști, urmați de cei puternici din punct de vedere 

fizic, ei oferă nou-veniților ajutor pentru adaptarea mai ușoară în mediul penitenciar în schimbul 

unor bunuri sau servicii. Noii-veniți sunt inițiați de către deținuții cu influență din mediul 

penitenciar privind specificul relațiilor din penitenciar. Inițierea în secretele comunității date este 

vitală pentru orice nou-sosit. „Ea îi înlătură sentimentele de nesiguranță, teamă, suferință și îi 

oferă rațiuni deculpabilizante și un nou sens al vieții. Plata pentru aceste modele valorice primite 

variază de la individ la individ. Pentru cei slabi, cu un ego scăzut, cu un nivel de instruire foarte 

redus și o inteligență liminară, ea se poate întinde pe toată durata detenției” [27, p.90. 

În penitenciarele din România există următoarea ierarhie a deținuților: clasa „sclavilor”, 

„fraierilor” sau „nepoților” – stadiul inferior, cei care aranjează paturile și spală lenjeria altora. 

Ei sunt deținuții nevizitați, nu primesc pachete de acasă, nu au ce oferi pentru a se ridica în 

ierarhia existentă în comunitatea deținuților. Pentru o țigară unii spală ciorapii altora; pentru un 
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pachet își vând uniforma sau lucrurile de preț [27, p.91. L.Rotariu descrie situația acestei 

categorii afirmând că în lumea ierarhizată, în funcție de caracteristici fizice, agresivitate, 

deținutul poate rezista dacă este susținut financiar din exterior și poate oferi unele bunuri 

materiale către alți deținuți. Dacă nu poate oferi țigări, mâncare, cafea etc. și nu poate riposta nici 

din punct de vedere fizic, emoțional, va fi constrâns să facă muncile cele mai înjositoare [196, 

p.122. 

Clasa „impresiilor” – cei care nu sunt impuși să facă curățenie, ei nu fac serviciu pentru 

nimeni, nu împart pachetele cu nimeni. Termenul vine de la expresia: „ai impresia că...”, folosită 

atunci când cineva încearcă să-i umilească și ei se opun. Numărul lor e relativ mare, ei sunt cu 

nivel de școlarizare mai ridicat, sunt condamnați pentru furturi mărunte și sunt vizitați de cei din 

afara penitenciarului [27, p.92. 

Clasa „băiețașilor” – cei care se dau deștepți și încearcă să-i prostească pe alții. Ponderea 

lor e neînsemnată, însă rolul lor e foarte important, căci animă această colectivitate monotonă și 

inertă 27, p.92. Dar și clasa „șmecherilor” – cei care ajung în această categorie prin vechime, 

forță și șiretenie, cei cu fapte deosebit de grave (omoruri, lovituri cauzatoare de moarte, violuri 

etc., dar și prin protecția unui prieten sau a unei rude aflate în penitenciar într-o poziție ierarhică 

superioară [27, p.92. Bruno Ștefan afirmă că „Puterea lor este de cele mai multe ori legalizată: 

ei sunt șefi de dormitoare, șefi de clasă, șefi de atelier” [27, p.93. 

Referitor la traiul în penitenciar, cercetătorul român menţionează că chiar poziția patului 

unui deținut într-o celulă vorbește despre poziția socială a individului în colectivitate. Paturile de 

la „parter” sunt destinate „șmecherilor”, deoarece sunt greu observate de supraveghetori, 

deținuții nu sunt deranjați de lumina becului care luminează toată noaptea, au acces ușor la 

lucrurile sale pe care le păstrează sub pat. Paturile de la etaj sunt ale celorlalte categorii de 

deținuți [27, p.23. 

Generalizând, putem concluziona că în penitenciarele din Republica Moldova, Rusia şi 

România, despre care am relatat anterior, populația penitenciară este divizată în caste, iar ierarhia 

este foarte vizibilă. Chiar dacă straturile informale ale deținuților se numesc diferit, criteriile 

ierarhizării informale sunt în funcție de prestigiul persoanei, apartenența la grupuri infracționale, 

disponibilitatea resurselor economice, capacitatea de a gestiona resurse economice, 

caracteristicile fizice, ca: înălțimea, greutatea, constituția fizică și vârsta.  

Persoanele private de libertate se conduc de un set de norme informale care reglementează 

relațiile deținut – deținut, deținut – angajat. Aceste norme sunt necesar de respectat paralel cu 

normele formale care organizează activitatea instituției. Normele informale ca și castele 
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deținuților sunt, pe de o parte, negate, dar, pe de altă parte, confirmate în cadrul interviurilor cu 

angajații din instituțiile penitenciare. Respingerea existenței acestor norme nu face decât să nege 

nevoile şi problemele deținuților din categoriile inferioare.  

Cercetătorii interesați de mediul carceral din spațiul românesc afirmă că normele informale 

au ca bază simboluri, ritualuri, eroi și valori, ele „…spun lucruri semnificative despre filosofia 

de viață, despre viziunea asupra dreptății, pedepsei și reeducării existente la aceste grupuri. 

Această filosofie avantajează deținuții recidiviști și cadrele foste militare cu un nivel educațional 

scăzut” [27, p.111. Atunci când normele formale sunt restrictive și punitive, precum în mediul 

penitenciar, membrii respectivei instituții elaborează norme informale având ca scop crearea 

unor relații și condiții de viață, de muncă suportabile din punctul lor de vedere. Acestea descriu 

interacțiunile sociale dintre membrii grupului, pun la dispoziție informații necesare membrilor 

grupului, exercită influență asupra managementului instituției. Prin aceste norme, comunitatea 

deținuților conservă valorile sociale proprii grupului. Respectarea normelor informale este 

supravegheată de lideri. Ele sunt transmise de la generație la generație și sunt acceptate, în 

general, de majoritatea membrilor în măsură diferită. Sancțiunile pentru nerespectarea lor sunt 

dure. Normele informale: „explică modalitățile de constituire a structurilor de putere și a 

ierarhiilor pe care noul arestat le găsește odată cu depunerea lui în penitenciar, cu o structură și 

funcționalitate bine determinate. Încălcarea lor atrage sancțiuni deseori violente, de aceea 

supunerea vine automat și în mod pasiv, nu din convingere sau interes” [27, p.110. 

Conform cercetătorilor, normele informale au rolul de mecanism de apărare a 

personalității, ele înlătură remușcările pentru fapta comisă, oferă căi de a obține privilegii. Din 

cauza lor avem slăbirea controlului administrației penitenciare și diminuarea acțiunilor coercitive 

ale ei. Normele informale mențin un sistem de relații interpersonale în care sunt avantajate 

castele superioare din penitenciar și recidiviștii.  

V.M.Anisimkov indică următoarele tipuri de norme: 1. Norme și interdicții care se răsfrâng 

asupra tuturor, indiferent de casta din care fac parte, ele fixează tipul de relații în mediul 

deținuților, orice încălcare duce la probleme serioase. 2. Tradițiile și obiceiurile care aparțin 

autorităților lumii criminale, care, în literatura criminologică, sunt indicate ca „legile hoților” 

(„воровские законы”). Unele dintre ele reglementează relațiile dintre „autorități” cu societatea 

în ansamblul ei, altele relația cu organele de drept, altele mențin sistemul de relații tradiționale 

dintre castele din penitenciar [302, p.24. 

Normele informale poartă un caracter de interdicție și de obligare. Ele se referă la relațiile 

dintre condamnați, la relația cu administrația penitenciarului, relația cu reprezentanții justiției. 
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V.M.Anisimkov prezintă următoarele exemple de norme informale, interdicții: de a relata despre 

viața în penitenciar; de a colabora cu reprezentanții justiției; de a comunica reprezentanților 

justiției despre activitatea criminală în care sunt implicate alte persoane; de a acorda ajutor 

administrației în menținerea ordinii; de a denunța complicii la infracțiune; de a pune întrebări de 

prisos [302.  

Deținuții se supun normelor informale ce reglementează viața lor în mediul penitenciar, le 

acceptă deoarece, la moment, aceasta este lumea în care ei trăiesc. Foștii deținuți din 

penitenciarele din Rusia povestesc despre normele informale: 

„Este interzis de a vorbi despre ce se întâmplă în penitenciar”. Persoană eliberată din 

detenție, penitenciar Rusia 

„Dacă eu cu cineva o să mă cert eu nu pot să îl bat, eu nu pot spune despre neînțelegere 

celor din administrație. Noi trebuie să mergem la smotreașii pe barac și să îi explicăm situația. 

Poate veni polojenețul penitenciarului, el o să asculte ce spun eu, ce spune acela și o să-și 

expună părerea privind situația dată, cine nu are dreptate, cine este vinovat. Pe cel vinovat el 

singur o să îl pedepsească, eu nu pot să îl bat, ...aceasta ca să nu fie bătăi în penitenciar”. 

Persoană eliberată din detenție, penitenciar Rusia 

Autorii studiului Baseline Study into Criminal Subculture in Prisons in the Republic of 

Moldova (Studiu privind subcultura criminală în penitenciarele din Republica Moldova), Arshak 

Gasparyan, Gavin Slade, Jurgen Van Poecke, Victor Zaharia, afirmă că o problemă cu care se 

confruntă categoria obijenîie este că regulile privind interdicțiile din codul deținuților sunt 

ambigue și sporesc abuzurile sau aplicarea violenței față de această categorie de deținuți. Cei din 

stratul obijenîie trebuie să respecte reguli specifice care nu pot fi încălcate, acestea sunt: să 

folosească obiectele, ustensilele proprii, în special la cantină, dar și în afara ei; să se ferească din 

cale, când merg pe coridoare, făcând loc să treacă cei din alte categorii; să meargă pe lângă 

perete și nu prin spațiu deschis; să nu privească pe cei din alte categorii în ochi; să nu dea mâna 

pentru salut persoanelor din alte categorii [265, p.34. Dacă nu sunt respectate aceste norme, 

persoana este pedepsită prin aplicarea violenței fizice. Deținuții le acceptă deoarece deciziile 

privind poziția în caste poate fi schimbată, persoana poate „urca” în ierarhia penitenciară dacă 

sunt respectate normele și este plătită o sumă de bani. 

Natura antisocială a tradițiilor subculturii penitenciare constă în faptul că acestea mențin 

orientarea inițială a celor care le păstrează și transmit, de a continua un mod de viață amoral, 

parazitar. Subcultura penitenciară încurajează așa forme de comportament ilegal, cum ar fi: 

extorcarea de bani, extorcarea de produse alimentare, formarea de fonduri de asistență financiară 

a infractorilor, organizarea jocurilor de noroc pentru a obține beneficii materiale și beneficii de 
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altă natură, eschivarea de la muncă, umilirea celor care refuză să respecte normele informale etc. 

Pericolul tradițiilor și obiceiurilor rezultă din faptul că ele oferă comunității de „autorități” din 

instituțiile penitenciare temei pentru consolidarea influenței lor, confruntarea cu organele de 

drept și protejarea grupurilor de deținuți din straturile superioare de intervenții din exterior [246. 

Un alt element al subculturii din instituțiile penitenciare este porecla. Porecla este numele 

dat unei persoane, în cazul prezentului studiu, al unui deținut, pentru a-l distinge printr-o 

trăsătură caracteristică, de persoane cu același nume. Porecla poate avea legătură cu numele real, 

dar poate face referire la unele trăsături de personalitate, la aspectul fizic, la asemănări cu 

animale sau plante, caracterul activității criminale, proveniența socială, formate de la prenume 

etc. „Porecla se dă ca o batjocură unui individ…”, afirmă Ștefan Pașca în lucrarea Nume de 

persoane și nume de animale în Țara Oltului [165, p.44. 

Daiana Felecan, în articolul Porecla: reflectare a polifoniei, afirmă că porecla are 

următoarele trăsături: 1. funcție semantică; 2. accentuat caracter afectiv (supărător), metaforic; 

reprezintă punctul vulnerabil al celui poreclit; 3. sunt utilizate într-un cerc mai restrâns de 

persoane: adesea nici poreclitul nu-și cunoaște „ocara”, „batjocura”, „ciufulitura”; 4. mobilitate: 

ele se creează necontenit, incidental, ocazional; 5. pluralitate: adesea, o persoană poate avea una, 

două sau mai multe porecle [84, p.137-153. Toate aceste trăsături le avem și în cazul poreclei 

puse în penitenciar. Numele și prenumele identifică persoana, iar porecla subliniază cum este 

persoana: zgârcită, grasă, frumoasă etc.  

T.Oancă afirmă că poreclele sunt numele complementare care au caracter motivat, afectiv 

și ilustrează particularități fizice, psihice, lingvistice, geografice etc. (de obicei, defecte) sau 

întâmplări memorabile din viața purtătorilor lor. Ele au la bază, de multe ori, o metaforă creată 

mai ales din și pentru distracție [155.  M. Andrei indică că în afară de rolul de caracterizare și de 

individualizare, porecla mai are și funcția de integrare în colectivitate, căci există obiceiul ca 

odată cu intrarea unui individ într-un grup social închis și marginal, numele său să fie înlocuit cu 

o poreclă, acestea nelipsind nici în sfera jargoanelor profesionale. Porecla o atribuie 

colectivitatea, anturajul în care ființează individul și are în vedere însușiri dintre cele mai variate 

ale persoanei [3, p.128.  

Poreclele în mediul penitenciar sunt numite pogoneală. În cadrul interviurilor individuale, 

persoanele eliberate și persoanele aflate în detenție au vorbit despre porecle că sunt puse pentru a 

putea deosebi persoanele cu același prenume, dar și în funcție de trăsăturile fizice, de caracter, 

abilitățile pe care le are: 
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 „Porecle: Slon, Malîș, Maloi. Este un băiat, familia este Jucov, iar pogoneala e Maestro. 

Aici pogoneala e cu semnificație. Cine e Maestro? Este persoana care poate face ceva, poate 

conduce, poate dirija”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar Rusia 

Concluzionăm cu referire la semnificaţia vieţii în penitenciar următoarele: celulele din 

penitenciar degradante și insalubre, suprapopularea, umilirea personalității, justiția care își face 

lent treaba în cazul preveniților, absența accentului pus pe dezvoltare umană, mediu puternic 

coercitiv, forța reglementărilor informale, ce duc la o pierdere a interesului față de resocializare, 

față de normele general acceptate în societate. Subcultura penitenciară apare ca o reacție față de 

valorile și normele formale existente în mediul penitenciar.  

Normele, sistemul de valori, comportamentul ritual, convingerile comune ale deținuților, 

folclorul și întâmplările care determină modul în care deținuții gândesc și acționează reprezintă 

elementele subculturii penitenciare. Subcultura penitenciară a condamnaților reprezintă un 

fenomen inevitabil, prin acceptarea acesteia, condamnații încearcă să găsească modalități de 

atenuare a condițiilor severe de detenție, de a-și găsi rostul său în mediul penitenciar.  
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2.2 Subcultura în penitenciarele din Republica Moldova 

 

Elementele subculturii penitenciare  (ritualurile, tabuurile, argoul, tatuajele etc.) abundă în 

semnificații ceea ce necesită o cercetare filosofico-antropologică în cadrul căreia se apelează la 

metode cantitative și calitative. Metodele calitative, în comparație cu cele cantitative, sunt cele 

mai indicate în cercetarea subculturii penitenciare. Bruno Ștefan se întreabă: „Cum putem 

formula întrebările într-un chestionar despre limbajul secret, despre argou? Sau despre frecvenţa 

convorbirilor cu familia pe telefoanele mobile, când acestea sunt oficial interzise şi introduse 

ilegal în închisoare, în cozonaci sau ardei umpluţi? Sau despre frecvenţa turnătoriilor şi a bătăilor 

– pe care orice reprezentant al autorităţii le va contesta indignat” [27, p.15]. 

Consiliul Europei, în cadrul proiectului „Sprijin acordat reformelor justiției penale în 

Republica Moldova”, a realizat Studiul privind subcultura criminală în sistemul penitenciar. 

Scopul studiului a fost înțelegerea specificului vieții în penitenciar, inclusiv modalitatea de 

interacțiune dintre deținuți, dintre deținuți și angajații penitenciarului. În acest context, a fost 

aplicată metoda anchetei, respectiv a fost aplicat un chestionar deținuților, un alt chestionar a fost 

aplicat angajaților din instituțiile penitenciare. Cercetarea a vizat toate penitenciarele, inclusiv 

cele două penitenciare din orașul Bender, administrate de autoritățile de la Chișinău. Perioada în 

care a fost realizată activitatea de teren a fost luna iunie-iulie 2017.  

Paralel cu metoda anchetei, a fost aplicată metoda observației directe. Funcția metodei date 

a fost una exploratorie; o pregătire riguroasă pentru a observa un anumit tip de acțiuni a fost 

practic imposibilă. Principalul dezavantaj al metodei observației directe a fost acela că putea 

genera modificări în comportamentele subiecților, cauzate de noi „străinii” veniți de dincolo de 

zidurile penitenciarului. Metoda observației a permis, pe de o parte, să observăm lucruri 

neașteptate, pe care nu ne-am gândit că le vom întâlni; pe de altă parte, să ne focalizăm atenția 

asupra acelor aspecte care au relevanță pentru tema cercetării. În cele mai multe cazuri, se 

menţionează despre o listă orientativă de aspecte pe care ne-am propus să le observăm. Această 

listă nu a fost alcătuită din indicatorii: comportamente precise, observabile și măsurabile, cum se 

practică în cazul observației structurate. 

Aşadar, distingem două tipuri de terenuri în care poate avea loc o cercetare: deschise sau 

publice – unde accesul este liber și putem realiza cercetări fără a avea nevoie de aprobarea cuiva; 

închise sau private – unde accesul este condiționat de obținerea unei aprobări formale sau/și 

informale de la organizații, grupuri deviante, spații ale vieții private/intime.  

Instituțiile penitenciare reprezintă un teren închis de cercetare. În Legea cu privire la 

sistemul penitenciar este stipulat: Penitenciarele pun în executare pedepsele privative de 
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libertate, măsurile preventive sub formă de arest preventiv, sancțiunea arestului contravențional, 

asigură ordinea de drept și legalitatea în instituțiile penitenciare, a securității persoanelor 

deținute, a personalului, a persoanelor pe teritoriul acestor instituții [123.  

În cadrul cercetării realizate, o parte a terenului a avut loc în instituțiile penitenciare, unde 

accesul s-a realizat prin solicitarea și obținerea unei aprobări oficiale oferite de către directorul 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare (DIP), astăzi denumirea instituției este Administrația 

Națională a Penitenciarelor (ANP), către toți șefii subdiviziunilor subordonate. Circulara indica 

tema cercetării, numele cercetătorilor care au acces în penitenciare, un grafic de vizite, 

permisiunea de a avea acces în penitenciar cu rechizitele necesare, dispunerea asigurării 

măsurilor de securitate pe tot parcursul desfășurării activităților. 

Descrierea penitenciarelor din Republica Moldova și accesul la ele coincide cu cea a lui 

Bruno Ștefan  despre penitenciarele din România, în care a realizat diverse cercetări: pușcăriile 

se înfățișează oamenilor ca locuri cu acces interzis, în care ochiul străinului nu are cum să 

pătrundă, în care intrarea se face pe baza unor aprobări și decizii luate la nivel de conducere.  

Porțile înalte, zidurile groase, apărate de sârmă ghimpată și păzite de persoane înarmate indică 

clar separarea de lumea exterioară. „Ele îngrădesc un spațiu care se ordonează după alte reguli, 

bazate pe disciplină strictă, conjugată cu o serie de sancțiuni specifice. Zidurile legitimează, deci, 

ruptura între două lumi, justifică existența unui nou univers, a cărui înțelegere se realizează 

treptat prin descifrarea simbolurilor” [27, p.19. 

În Republica Moldova, persoanele private de libertate se dețin în următoarele tipuri de 

penitenciare: a) penitenciare de tip închis (11 instituții, dintre care 5 cu statut de izolator de 

urmărire penală); b) penitenciare de tip semiînchis (3 instituții); c) un penitenciar pentru femei; 

d) un penitenciar pentru minori; e) un spital penitenciar. 

Conform articolului 9. (11) alineatul 5, din Legea cu privire la sistemul penitenciar, 

administrația instituțiilor penitenciare este împuternicită să percheziționeze deținuții, mijloacele 

de transport aflate pe teritoriul instituțiilor penitenciare, întreprinderilor din cadrul sistemului 

penitenciar și teritoriile aferente cu regim special, să ridice obiectele și documentele interzise, să 

controleze lucrurile și hainele persoanelor care intră (ies) în/din penitenciar și în/din obiectivele 

unde sunt antrenați la muncă deținuții [123. 

De menţionat, că echipei noastre, care realiza activitatea de teren, i-a fost interzis de a avea 

telefon mobil, aparat foto, reportofon şi bani, iar sticlele cu apă au fost verificate ca în ele să nu 

fie substanțe interzise. La intrarea și la ieșirea din penitenciar se efectua atât controlul echipei de 

cercetători, cât și a angajatului care ne însoțea. Aceste restricții corespund cu cele descrise de 
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cercetătorul român Bruno Ștefan „Telefoanele mobile sunt interzise în penitenciar – atât 

deținuților, cât și cadrelor – deoarece ar contribui, prin comunicarea cu cei din afară, în special 

cu presa, la distrugerea ordinii, adică a culturii, deci a fundamentelor pe care s-au constituit 

stabilimentele de pedeapsă” [27, p.12.  

În multe dintre instituțiile penitenciare, angajații au fost deranjați de faptul că trebuie să 

completeze chestionarul, chiar dacă le-am vorbit despre asigurarea confidențialității. Cuvintele 

„magice” care îi convingeau să completeze chestionarul erau rostite de persoanele responsabile, 

care, în ziua respectivă, ne ajutau să avem accesul atât la deținuții, cât și la angajații selectați 

conform eșantionului: „Chestionarul îl completez și eu”. Aceasta a avut loc la mai multe dintre 

instituțiile penitenciare. Acolo unde deschiderea din partea angajaților era mai mare, era suficient 

să le spunem despre confidențialitate și despre plicul în care urma să fie sigilat chestionarul 

completat. În eșantion au fost incluși și angajați civili ai instituțiilor penitenciare: medici, 

contabili, secretare etc. Mulți dintre ei afirmau că puțin cunosc despre viața în penitenciar. 

Reacțiile angajaților privind studiul realizat: 

 „Absența finanțării naște subcultura. Dacă angajații ar fi dotați, asigurați financiar, nu s-

ar ajunge la relații nestatutare. La fel și faptul că deținuții nu sunt asigurați cu cele necesare, 

țigări, alimente, îi fac pe unii dintre ei să accepte să muncească în locul altor deținuți, să 

accepte ceea ce nu este normal să accepte”. Angajat penitenciar 

„Mai bine s-ar investi în angajați și nu în deținuți. Deținuților li s-au dat prea multe 

drepturi și ei au uitat de responsabilități”. Angajat penitenciar  

În unul dintre penitenciare, un ofițer era îngrijorat că trebuie să ne ofere listele deținuților 

și, din această cauză, nu știa cum să procedeze; unul dintre deținuți a observat acest moment și a 

comentat: „Este stresat de situație și de asumarea unei responsabilități. Probabil că sunt 

terorizați de șef, de aceea se tem de responsabilitate în situații noi”. 

Privind aplicarea metodei anchetei persoanelor aflate în detenție: ușor se lucra cu primul 

grup de deținuți, aleși aleatoriu și invitați la expert. Al doilea grup de deținuți era mai greu de 

convins să vină pentru a li se spune detalii despre studiu, să completeze chestionarul, deoarece ei 

erau informați de colegii lor care deja participaseră. Au fost deținuți care s-au așezat să 

completeze chestionarul, dar intenționat, de la prima la ultima pagină, au dat același răspuns, 

acord sau dezacord, ca un gen de protest, „am venit, dar oricum nu vom răspunde”. La unul 

dintre penitenciare, un sector a venit să participe la studiu, altul – nu. Angajații spun doar atât: 

„nu putem să îi impunem să participe”. Acceptarea de a completa chestionarul era îngreuiată de 

refuzul celor din categoria blatnîie de a participa la studiu însoțită de interdicție pentru ceilalți 



89 
 

deținuți să vină la expert să le explice care este scopul studiului. Reacțiile deținuților au fost 

următoarele: 

„Cât de siguri suntem că studiul realizat de dvs. va aduce schimbări? Când? Peste 4 ani 

vor fi schimbări”? Deținut 

„Credeți că veți lichida subcultura”? Deținut 

„Dacă polojeneț nu o să permită să vină  persoanele – nimeni nu o să vină”. Deținut (Așa 

și a fost, deținuții nu au venit măcar să vadă care este tematica studiului, deoarece li s-a interzis 

de către polojeneț).  

Deținuții se îndoiesc că după realizarea studiului în penitenciare va fi soluționată 

următoarele  probleme: supraaglomerării, condițiilor degradante, relațiilor nestatutare între 

deținuți și angajați, relațiilor informale dintre deținuți, serviciilor medicale insuficiente etc. 

Una dintre întrebările din chestionar se referea la categoriile existente în penitenciar, de cât 

respect se bucură deținuții cărora li se spune kozlî, opușenîie, blatnîie/polojențî, mujiki, lîjniki, 

smotreașie? Răspunsurile fiind: deloc nu sunt respectați, sunt puțin respectați, sunt respectați, 

sunt foarte respectați. 

Angajații reacționează diferit la această întrebare, unii din ei spunând că nu sunt timpurile 

care au fost, că nu este o delimitare strictă în caste a deținuților, ca, ulterior, în discuție, să 

relateze situații concrete privind categoriile date. Unul dintre angajați a vorbit despre un deținut 

în vârstă din casta blatnîie, care nu are bani pentru perfectarea actelor și nici nu vrea să 

muncească pentru acești bani. Întrebarea noastră a fost „De ce nu ia din obșeac pentru acte?” 

Răspunsul fiind: „Dar a adus ceva în obșeac?”. 

Despre castele kozlî și lîjniki am auzit pentru prima dată în pregătirile noastre pentru 

cercetarea dată. În timpul completării chestionarelor am observat că atât angajații, cât și deținuții, 

atunci când citesc întrebarea despre cât de respectați sunt aceste două categorii, glumind, se 

întrebau unii pe alții, cine sunt aceștia? Unul dintre angajați, citind întrebarea referitoare la 

categoria kozlî, a spus: „De unde ați luat, se vede că nu este alcătuit chestionarul de cineva din 

instituțiile penitenciare?”. O oră mai târziu am fost rugată de către un deținut să îi citesc 

întrebările din chestionar pentru că avea vederea slabă și atunci când am ajuns la întrebările 

despre categoriile din penitenciar s-a oferit să îmi dea explicații privitor la aceste categorii: 

„kozlî – cei care sunt trădători, pârâtori”. 

În alt penitenciar, unul dintre angajați ne-a explicat că kozlî sunt cei care pârăsc, transmit 

ceea ce se întâmplă în penitenciar și că „ei peste tot sunt”, „chiar și în relațiile din afara 

penitenciarului cineva care te trădează tot kozel este”. Persoanele, eliberate din detenție, au 

completat descrierea cu următoarea afirmație: 
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„Kozlî sunt aceia care colaborează cu administrația. Ei sunt peste tot, chiar și printre 

blatnîie au fost de aceștia. La telefon spun ce și unde se află, unde pot fi găsite telefoanele, 

drogurile”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

Angajații spun că lîjniki sunt persoanele care trec de la blatnîie la categoria de jos. Dintre 

blatnîie sunt unii care nu vor să facă parte din acest strat superior în ierarhia penitenciară, pentru 

că trebuie să refuze: participarea la activitățile realizate în penitenciar, consilierea psihologului, 

locul de muncă (celor care sunt angajați în câmpul muncii li se reduce din pedeapsă), să aducă 

bani în obșeac. Drept consecință, ei trec spre altă castă. Angajații spun că mai sunt deținuți care, 

fiind blatnîie, au făcut ceva în contradicție cu normele interne ale deținuților și ei stau pe bagaje 

(stau pe lîji, în română stă pe schiuri, adică este gata de a pleca) și așteaptă să fie transferat în 

celulă de lîjniki. 

Umiliții sau opușenîie, din cele relatate de către angajați, sunt cei cu care nu se stă la masă, 

au ora lor când joacă fotbal, sunt implicați în activități de gospodărie, sunt parte a sectorului 

gospodăresc:  

„Subsolul este etajul celor care sunt din categoria umiliților”. Angajat penitenciar 

„Umiliții nu se intersectează cu ceilalți și ei sunt cuminți, lucrează, sunt receptivi”. 

Angajat penitenciar 

„Umiliții sunt evitați, neglijați de ceilalți deținuți. Umiliții nu trebuie să se atingă de 

lucrurile celorlalți deținuți”. Angajat penitenciar 

În unul din penitenciare, un angajat a afirmat că în instituția în care lucrează sunt doar două 

caste: mujiki și umiliți, dar umiliții nu se tem că vor fi bătuți, înjurați: „Ei nu merg pe sub pereți 

de frică”, deoarece în penitenciar nu au casta superioară, dar au un smotreașii, care este mai mult 

pentru a asigura ordinea. Este cazul unui penitenciar fără condiții minime (apă, energie 

electrică), posibil din cauza aceasta nu au casta superioară. Din discuțiile cu angajații din diferite 

penitenciare, deținuții cu statut își doresc să-și ispășească termenul de detenție în acele 

penitenciare unde sunt condiții mai bune pentru ei și posibilități de a se manifesta ca fiind din 

casta superioară. 

Blatnîie sunt casta superioară din mediul penitenciar, cei care trebuie să urmeze cu strictețe 

normele informale din penitenciar. Ei nu muncesc în penitenciar, ei nu merg la psiholog sau la 

asistentul social. Unul dintre angajați spune că: „Blatnîie, polojențî, smotreașie nu vin la 

psiholog pentru că aceasta le știrbește din imagine conform normelor proprii lor”. Dintre 

blatnîie sunt aleși polojențî care au rolul de a controla zona și de a soluționa conflictele apărute.  

Într-unul dintre penitenciare am văzut două foișoare din lemn și un scrânciob masiv din 

lemn, un mic havuz. În acel spațiu, unul dintre blatnîie/polojeneț se relaxa în compania unei 
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tinere: serveau cafea, fructe, fumau, discutau relaxat. În alt penitenciar am văzut o piscină, la 

care „acces au doar blatnîie, neputevîie nu au acces, cu atât mai mult obijenîie” – ne-a explicat 

unul dintre angajați. Chiar dacă era foarte cald, nimeni nu s-a scăldat în piscină, probabil din 

cauza că experții erau în penitenciar sau, posibil, este vre-o înțelegere că în timpul orelor de 

muncă, de la 8.00 la 17.00, nu se pot folosi de piscină. Unul dintre angajați spune că „dacă din 

punct de vedere financiar ești bine, poți să te menții la categoria de mijloc sau sus”. 

Persoanele eliberate din detenție din penitenciarele Republica Moldova descriu astfel 

stratul blatnîie: 

„Sunt aceștia care se numesc blatnîie, ei cu angajații foarte bine contactează. Ca să nu 

facă deținuții probleme, administrația la unele chestii închide ochii. Doar sunt anumite trase 

prin care sunt aduse telefoane, alcool, droguri”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

„Acolo, dacă ai bani, se poate de trăit mai bine decât aici. Mulți așa și trăiesc acolo. Ei 

contactează cu șefia și trăiesc bine. De ce șefii, nacialistava, să se gândească ceva să facă, dacă 

singuri deținuții între ei se lămuresc. Cei din vârf presează deținuții de mai jos”. Persoană 

eliberată din detenție, penitenciar RM 

Am ajutat la completarea chestionarului un deținut de 62 de ani, din casta blatnîie, 

presupunem noi. La multe dintre întrebări răspundea: „Nu pot vorbi despre aceasta, nici despre 

aceasta”. „Nu pot spune”. Ne-a vorbit despre castele din penitenciar și de cât respect se bucură 

fiecare dintre aceste caste. Conform lui, blatnîie/polojențî, smotreașie sunt foarte respectați, dar 

lîjniki, kozlî, opușenîie nu sunt deloc respectați, iar mujiki sunt într-o anumită măsură respectați. 

Deținuții care respectă regulile gardienilor și ale administrației sunt puțin respectați. Conform 

lui, nu este bine să oferi informație angajaților, administrației despre ceea ce se întâmplă între 

deținuți, faptă ce este pedepsită, iar informațiile le transmit cei care se numesc kozlî.  

Intervievații relatează despre persoanele cu statut de smotreașii precum că iau decizii la 

nivel informal privind traiul în penitenciar, relațiile dintre deținuți, activitățile nelegale 

(criminale) din penitenciar și din afara lui: 

„Smotreașie sunt blatnîie care sunt în penitenciar, ei se adună, fac anumite întâlniri 

(shodchi) și ei decid: unul trebuie să conducă întreaga zonă. Sunt în Moldova hoți în lege și 

acest smotreașii trebuie să vorbească la telefon cu acest hoț în lege, să aibă legătura. Tot ce 

spune acela așa și face”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

„Este un smotreașii pe întreaga zonă și deja ei decid cine să conducă fiecare din baracă. 

Ei sunt și în Soroca și la Leova. La Bălți e un pic altfel pentru că acolo e sistema de camere, dar 

și acolo în fiecare celulă trebuie să fie smotreașii. În fiecare (bloc) corpus este un smotreașii și 

pe întregul penitenciar”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 
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La câteva dintre penitenciare am atestat că deținuții merg câte doi la psiholog, la asistentul 

social, la serviciul educație, asta pentru ca cel care are nevoie de consultație sau este chemat de 

către acești specialiști privind vre-o problemă, în special, să nu vorbească despre viața din 

penitenciar. Un gen de control intern, venit din partea deținuților. Privind modalitatea de a merge 

la psiholog sau asistent social, unul dintre intervievați spune: 

„Celor pariadacinîie nu li se permite, dacă au nevoie, trebuie să meargă câte doi ca să nu 

se întâmple că tu ești un kozel și acolo vei povesti ceva. Dacă vei merge de unul singur, vor fi 

probleme. Doar blatnîie pot merge că în ei este încredere, dar ceilalți, persoane obișnuite, 

trebuie să meargă câte doi neapărat. Obijenîie nu merg neapărat câte doi, deoarece ei nu sunt 

în același cerc cu blatnîie și ei nu cunosc foarte multe din ceea ce se întâmplă în mediul 

penitenciar”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

Analiza timpului și spațiului în mediul penitenciar dezvăluie în profunzime specificul vieții 

deținuților, permite să realizăm o etnografie a vieții condamnaților, văzută din interior și exterior. 

Timpul ca noțiune are diferite înțelesuri în funcție de domeniu, în funcție de context. Filosofia 

definește timpul ca flux de evenimente neîntrerupt, ireversibil, care curge într-o singură direcție, 

dinspre trecut, prin prezent spre viitor. Timpul reflectă durata de existență a obiectelor și 

fenomenelor, simultaneitatea sau succesiunea lor. Omul simte scurgerea timpului, iar 

ireversibilitatea lui este dureroasă pentru el. Se disting mai multe tipuri de timp: timpul fizic, 

timpul biologic, timpul psihologic, timpul social, timpul istoric etc. Toate tipurile de timp sunt 

foarte importante pentru contextul dat al existenței umane – mediul penitenciar. Timpul fizic în 

penitenciar reprezintă măsurarea desfășurării temporale a detenției dintre două momente – 

încarcerare și eliberare. Timpul fizic structurează zilnic pe intervale exacte anumite activități, 

traiul deținuților. Timpul biologic se referă la ceasul intern al organismului uman, bioritmul lui. 

Organismelor vii le este propriu ritmul circadian, care este un ceas intern ce controlează o 

varietate de procese biologice în organismele vii, printre care este ciclul somn-veghe, 

comportamentul alimentar, metabolismul, secreția unor hormoni. În situații de stres, în cazurile 

de instituționalizare a persoanelor, cazul deținuților, poate fi afectat acest ritm care are drept 

consecință tulburări de somn: insomnie sau somnolență excesivă, probleme hormonale etc. 

Timpul psihologic reprezintă trăirile subiective, evenimentele sufletești, ritmul în care trece 

timpul pentru deținut în funcție de experiența pe care o are în penitenciar, în funcție de felul său 

de a fi. Timpul social este reprezentat de amploarea și ritmurile progresului structurilor sociale și 

culturale obiective, este timpul în contextul societății. Timpul apare în cadrul unui raport extrem 

de important, cum ar fi oamenii – lucrurile, evenimentele. În penitenciar, acest raport este dintre 

deținut și obiectele pe care le deține sau de care se folosește, evenimentele la care participă sau le 
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ignoră, activitățile care îl resocializează pentru revenirea în societate sau îl inițiază în lumea 

criminală etc.  

În penitenciar, timpul începe să se scurgă din momentul ajungerii în detenție, urmează 

respectarea orarului bine stabilit de către instituție. Intrarea în penitenciar este începutul 

numărării inverse pentru fiecare dintre cei care ajung aici. Persoanele încarcerate pentru prima 

dată cât și cele încarcerate repetat sunt afectate emoțional. Bruno Ștefan consideră că timpul 

petrecut în închisoare poate fi văzut ca purtător și distrugător de valori. „Această ambiguitate 

temporală reflectă ambiguitatea unei instituții care deteriorează normalitatea, instituind, totodată, 

o altă ordine socială, care închide ușa unei lumi, deschizând-o simultan către o alta” [27, p.30. 

La Pavel Cîmpeanu, în lucrarea  România: coada pentru hrană. Un mod de viață (preluată 

de Bruno Ștefan, în lucrarea Mediul penitenciar românesc. Cultură și civilizație carcerală), 

întâlnim noțiunea de timp funcțional, care reglementează principalele mecanisme, ce permit 

instituției să realizeze funcția de administrare a pedepsei. Etapele acestui timp funcțional sunt: 

timpul genetic, timpul ordonator, timpul dinamic și timpul de așteptare. 

Timpul genetic este timpul în care individul ia cunoștință de durata pedepsei, de conținutul 

ei, de orarul diurn și cel nocturn. În penitenciare avem un program al zilei în conformitate cu 

care este organizată ziua deținuților. Conform programului zilei (vezi Anexa 1, Tabelul 2), sunt 

planificate activități educative, lucrul pe grupuri conform programului de resocializare, doar că 

deținuții nu cunosc noțiunea de resocializare sau o cunosc ca activități realizate cu cei care se vor 

elibera în următoarea jumătate de an și nu ca activități zilnice care să îi pregătească pas cu pas 

pentru reintegrarea în societate. Prezentăm elemente din programul zilei, descrise de persoanele 

eliberate din detenție, în relatarea de mai joc: 

„La penitenciarul din Leova, dimineața ieșeam la apel la ora 8.00, la 8.30 era dejunul, 

apoi practic nimic nu faci toată ziua, apoi apel la ora 16.00 și seara la 20.00-21.00, dar deja ei 

singuri veneau în baracă și ne numărau. Se întâmpla că ieșeam să jucăm fotbal, altceva nimic. 

Activități, ocupații nu erau. Numai biserică este. Erau persoane care ieșeau la muncă, ei sunt 

unii și aceiași, care au termen foarte mare și din an în an doar ei merg la lucru în câmp. Ca să 

asigure pe toți cu loc de muncă, acolo nu este așa ceva și nu este posibil”. Persoană eliberată din 

detenție, penitenciar RM 

„Conform regimului trebuie să fie înviorare, activități educative. Conform regimului toate 

acestea sunt, dar nu se fac, deoarece blatnîie se înțeleg cu administrația. Undeva aceștia merg 

la careva compromisuri, altundeva ceilalți”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

Timpul genetic este încărcat cu zvonuri despre lumea în care a intrat, este plin de 

incertitudine, iar durata lui este incalculabilă pentru persoana respectivă. Individul ia cunoștință 
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de ceea ce-l așteaptă în închisoare, încearcă să-și păstreze poziția socială dobândită anterior și o 

parte din bunurile care-i definesc personalitatea.   

Timpul ordonator spulberă timpul genetic, marcând adaptarea individului la mediu. 

Indivizii nu mai sunt percepuți ca anonimi, ci devin cunoscuți ca purtători ai unor poziții sociale 

distincte; este un timp static, care acționează, printr-o combinație de consens și constrângeri, la 

ordonarea acțiunilor umane. El desocializează și, în același timp, egalizează.  

Intrările și ieșirile din sistem creează un timp dinamic și anume timpul viu, așteptat cu 

curiozitate. Timpul dinamic este, însă, secvențial, el apare în cazul deplasărilor și mișcărilor de 

populație între secții sau între închisori. Este un timp neregulat, perturbator și operează decupaje 

în populația carcerală. Aceste mișcări produc emoții puternice, speranțe și dezamăgiri, noi 

legături și noi tentative de ascensiune pe scara ierarhiei sociale. Schimbările de statut produc 

schimbări psihologice, de aceea timpul dinamic este timpul acțiunilor suicidare, al violențelor și 

perturbărilor instituționale.  

Timpul așteptării este cel mai lung, dominat de o acalmie, în care toate lucrurile par să fie 

clare. Este timpul mort, inerțial, a cărui trecere este așteptată să se producă cât mai rapid. El îi 

convertește pe toți într-o comunitate de învinși, timp în care frustrările s-au consolidat. Risipa de 

timp este totală și nimic din interior nu pare să ofere satisfacții majore. Ruptura cu lumea din 

afară este din ce în ce mai dramatic percepută. Oficial, poate fi considerat „timpul liber” cel 

dedicat relaxării sau efectuării unor treburi individuale. Real, este un timp al pasivității și 

ineficacității, al docilității generalizate, al subzistenței resemnate. Acest timp nu are: caracter 

eliberator – căci nu eliberează total de obligații; caracter gratuit – căci individul intră într-un 

păienjeniș de relații informale care au deseori finalități materiale sau sociale: pariuri, jocuri, bătăi 

etc.; caracter hedonist – căci nu poate fi asociat căutării plăcerii; caracter personal – deoarece nu 

permite individului eliberarea de plictisul cotidian. Este un timp al devalorizării vieții [27, p.28-

29. Această clasificare a timpului, evidențiată de Pavel Cîmpeanu, se referă și la situația din 

penitenciarele din Republica Moldova, iar devalorizarea vieții, care are loc în penitenciar, 

afectează,  ireversibil, personalitatea umană. 

Timpul petrecut în detenție, afirmă cercetătorul Bruno Ștefan, nu servește drept cadru de 

manifestare a vreunei activități utile, este un timp al inacțiunii forțate, iar forma de măsurare a 

trecerii lui este AMR („au mai rămas”). AMR-ul este scris pe pereții celulei sau în alte spații, ca 

semn al trecerii prin această instituție [27, p.30. În penitenciar, activitățile în care se pot implica 

să treacă timpul pe neobservate, conform relatărilor deținuților, sunt: munca, lectura, lucrul 

manual (croșetat, cioplit în lemn etc.), comunicarea cu colegii cu care se înțeleg bine. 
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Cunoaștem că timpul și spațiul sunt complet inseparabile, că orice schimbare în timp duce la o 

schimbare în spațiu și invers, orice schimbare în spațiu duce la o schimbare în timp, așa cum întâlnim 

la A.Einstein, H.Minkowski și alți cercetători. Despre specificul spațiului din mediul penitenciar, 

cercetătorii afirmă că el poate fi divizat, cu referire la celulă, în spațiu privat și spațiu semiprivat. 

Centrul de referință pentru un deținut este spațiul său intim, ce se limitează la patul și locul în care 

păstrează obiectele personale. L.Rotariu afirmă: „După delimitarea spațiului privat, acesta își poate 

adapta în cameră un spațiu semiprivat, unde se poate asocia cu alți colegi, pentru a împărți activități 

în comun, cum ar fi: servirea mesei, derularea unor activități recreative și de relaționare. Camera 

asigură o delimitare precisă între colegi și alte persoane din exteriorul ei” [195, p.232. 

În condițiile unei tendințe constante de creștere a numărului populației penitenciare din 

Republica Moldova în raport cu capacitatea actuală de cazare a sistemului penitenciar de 

aproximativ 5500 de locuri, se înregistrează o suprapopulare a spațiilor de detenție de peste 40%. 

Respectiv, majoritatea persoanelor private de libertate se dețin în condiții de supraaglomerare, în 

condiții contrare standardelor naționale, cu efect contrar scopului pedepsei privative de libertate.  

Spațiul penitenciar este supraaglomerat și are efect de stres, de izolare asupra deținuților. 

Suprapopularea penitenciarului duce la tensionarea relațiilor și la mai multă violență între 

deținuți. Cu cât mai multe persoane sunt într-un spațiu foarte limitat al instituțiilor penitenciare, 

cu atât mai mult vor căuta o formă de a se izola, „ascunde” de ceilalți. Aceste spații în 

penitenciar sunt: biblioteca, sala de rugăciuni, biserica, sala de studiu, sala de calculatoare, sera, 

grădina, bucătăria, clubul etc. Bruno Ștefan le numește spații personale în care se retrag ori de 

câte ori vor să stea departe de tulburările, problemele zilnice din celulă, penitenciar [27, p.25. 

E.Goffman scria despre spațiile ferite de ochii celorlalți din instituțiile totale, referindu-

se la spitalele de psihiatrie, că sunt marcate de reducerea densității obișnuite a populației 

pacienților, de calm și liniște. „Personalul nu cunoștea existența acestor locuri sau, dacă o 

cunoștea, fie evita să le viziteze, fie, dacă pătrundea în ele, renunța la autoritate. Pe scurt, 

libertinajul avea o anumită geografie, regiuni pe care le vom numi locuri libere… Locurile 

libere constituie culisele spectacolului obișnuit oferit de relațiile dintre angajați și persoanele 

instituționalizate” [95, p.201-202. Spațiile personale, locurile libere sunt spații care salvează 

deținuții de supraaglomerare, de neplăcerile de diferit tip. Aceste spații oferă libertatea într-o 

anumită măsură și într-o perioadă scurtă de timp.  

Persoanele, care au un loc de muncă sau sunt implicate în diverse activități, simt mai puțin 

acut suprapopularea spațiului penitenciar. Având posibilitatea de a se adânci în activitate, ele 
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resimt trecerea timpului mai ușor, mai rapid, cu mai puține gânduri privind viața de dincolo de 

zidurile penitenciarului, ceea ce reduce temporar din presiunea detenției.  

Tipurile de spațiu din penitenciar, descrise de Bruno Ștefan, reprezintă spațiul de trecere și 

spațiul interzis. Spațiul de trecere este cel mai mare spațiu dintr-o închisoare, este format din 

grădini, aleile dintre sectoare, spațiile de protocol imediat observat de oricine ar veni în vizită. 

„Frumos îngrijite, amenajate cu flori sau copaci, cu marginile trotuarelor vopsite sau văruite 

întotdeauna proaspăt, trebuie să semnifice oricui imaginea unei locații ordonate și curate. Pentru 

orice străin aflat în inspecție, acest spațiu este penitenciarul. Aici sunt aduși din celule deținuții 

pentru a vorbi cu oficialitățile” [27, p.25. Spațiul interzis este acela la care accesul este limitat 

sau imposibil. „Pentru deținuți, clădirile administrației reprezintă un astfel de spațiu. Accesul lor 

este posibil doar sub supraveghere, pe baza unor motive speciale. Circulația liberă în acest spațiu 

nu este posibilă. Pentru cadre, celula deținuților reprezintă un astfel de spațiu interzis, accesul 

fiindu-le permis doar însoțiți de echipa de mascați” [27, p.23. 

În cazul penitenciarelor din Republica Moldova atestăm aceleași două tipuri de spațiu: 

spațiu de trecere și spațiul interzis, iar descrierea oferită de către cercetătorul român este similară 

cu ceea ce poate fi observat în penitenciarele din Republica Moldova. În acest context, am avut 

posibilitate de a analiza aceste două tipuri de spații în Penitenciarul pentru femei nr.7 Rusca: 

marginile trotuarelor văruite; flori; blocuri îngrijite; o grădină, o seră în care femeile cultivă roșii, 

castraveți etc. În penitenciarul pentru femei este un sector numit sectorul deschis în care își 

ispășesc pedeapsa femeile cu comportament pozitiv și cele care urmau să fie amnistiate. Sectorul 

dat este o casă de locuit în afara penitenciarului, cu dormitoare pentru deținute, bucătărie, baie 

toate dotate cu mobilă și echipament necesar. În timpul zilei, deținutele sunt implicate în 

activități de muncă sau instruiri, iar seara o petrec în această clădire din afara penitenciarului. În 

cazul studiului științific propus, spațiul interzis a fost atât celulele, cât și spațiile în care își 

desfășoară activitatea angajații, administrația, accesul fiindu-ne permis doar cu acceptul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și însoțiți de angajații penitenciarului în care realizam 

cercetarea. 

În diferite penitenciare am văzut deținuți care aveau pe mâini semne de automutilare. Un 

angajat ne-a spus că, practic, în fiecare săptămână sunt cazuri de automutilare din diverse cauze: 

deținuții doresc să fie transferați în alt penitenciar, protestează contra condițiilor rele din 

penitenciar, doresc să sune sau să aibă vizite în afara celor planificate etc. La unul dintre 

penitenciare, supraveghetorul ne-a spus că o dată la jumătate de oră trebuie să se uite în vizor să 

se asigure că nimeni nu se sinucide, că nimeni nu se automutilează. Însă, deținuții pun o perdea 

sau pătură în fața vizorului și este imposibil de a vedea ce se întâmplă în interiorul celulei. Dacă 
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se întâmplă că cineva dintre deținuți s-a strangulat, atunci supraveghetorul este chemat la 

procuratură unde se examinează cazul dat. Angajații afirmă că acest motiv, dar și altele, 

provoacă o permanentă fluctuație a cadrelor. J.Murdoch și V.Jiricka afirmă că obligația majoră a 

administrației penitenciare constituie plasarea sub supraveghere a deținuților care prezintă risc de 

autovătămare sau sinucidere. Acest risc trebuie evaluat în mod constant de către angajați și 

personalul medical al penitenciarului [151, p.31. 

În penitenciar, deținuții trec prin diverse provocări, situații traumatizante pe care încearcă 

să le depășească pe căi formale sau informale. Uneori, aceștia renunță la luptă, speranță și recurg 

la suprimarea propriei vieți. Conform lui E.Durkheim, suicidul este grupat în patru tipuri [73, 

p.32], care pot fi aplicate și la deținuți: 1. suicidul egoist: caracterizat de lipsa posibilităților 

individului de a se integra în grupul sau societatea în care trăiește, pe care o refuză, nu o înțelege 

și nu este înțeles; 2. suicidul altruist: caracterizat de ideea de sacrificiu în interesul altuia, 

dezinteresat; 3. suicidul anomic: caracterizat de dependența indivizilor de a aștepta de la viață 

multiple și majore realizări. În cazul eșuării, gândirea acestora începe să alunece spre o trăire 

țintă, ce degenerează în sinucidere, deoarece contradicțiile lor rămân nerezolvate; 4. suicidul 

fatalist: caracterizat de tendința individului de a crede că viața sa este condusă de destin, pentru 

că nu este capabil să-l cunoască, înfrunte și depășească, trebuie să cedeze în fața greutăților 

insuportabile impuse de acesta. 

În anul 2016, în penitenciare au fost 4 cazuri de suicid, în 2017 –  3 cazuri, în  2018 – 6 

cazuri, în 2019 – 9 cazuri, iar în 2020 – au fost 4 cazuri de suicid [181, p.25. Acțiunea de a 

cauza propria moarte este de multe ori comisă din disperare, cauzele fiind multiple: depresie, 

probleme apărute în relațiile interpersonale, disperare privind viitorul etc. Echipele 

multidisciplinare din penitenciar ar putea identifica persoanele care se află în grupa de risc și 

întocmi planuri individuale de reabilitare a persoanelor. 

În cadrul interviurilor, am identificat o serie de nemulțămiri, exprimate de către deținuți, 

precum: 

Condițiile rele de detenție în penitenciare – aproape în fiecare penitenciar, deținuții au 

indicat această problemă. Angajații spun că deținuții își pot face condiții dacă au sursele 

financiare necesare. Într-unul dintre penitenciare, în cadrul verificărilor făcute în celule, au fost 

deposedați de termoplonjoarele electrice. „Măcar un ceai să facem” – se indignau deținuții. 

Unul dintre angajați a răspuns că dacă ar fi fost fierbătoare nemodificate, așa cum sunt ele de la 

uzină, nu ar fi fost confiscate. În opinia lui Bruno Ștefan,  ritualurile adaptative care au menirea 

de a face detenția mai ușoară sunt: „…posibilitatea de a crea condiții normale într-un mediu 

anormal: a avea un pat bun, o pătură bună, a-și bea cafeaua de dimineață, a putea comunica ușor 
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cu ceilalți deținuți și cu familia, a putea telefona oricând, a fi tratat cu respect de către ceilalți 

etc.” [27, p.72. Pentru a le satisface este firesc ca deținuții să formuleze cereri și plângeri 

adresate administrației penitenciarului, oficialităților, reprezentanților ONG care vin în vizită. 

O altă nemulțumire este asistența medicală de joasă calitate, respectiv, din cauza 

numărului mare de deținuți, este greu de accesat. Conform recomandărilor internaționale este 

necesar de a asigura monitorizarea, în mod regulat, a sănătății deținuților la primire și pe toată 

durata detenției. Experții în domeniu afirmă că în penitenciare există un procent mai ridicat de 

persoane cu probleme de sănătate fizică și mintală decât, în general, în rândul populației. 

J.Murdoch consideră că: „încarcerarea în sine este susceptibilă de a duce la deteriorarea sănătății 

fizice și psihice a unui deținut, decât dacă nu se iau măsuri pozitive pentru asigurarea unui regim 

adecvat de activități” [151, p.33. 

Absența locurilor de muncă, unora dintre ei nu li se acceptă cererea de angajare. La unul 

dintre penitenciare, un deținut ruga să i se ofere un loc de muncă în brigada agricolă. Răspunsul a 

fost negativ, deoarece după pronunțarea sentinței condamnatul mult timp nu a putut fi găsit și 

acum este văzut ca persoană cu risc sporit de a evada din penitenciar. Unul dintre angajați ne-a 

vorbit despre cei care lucrează în brigada agricolă, că muncesc până la ora 16.00, apoi se întind 

pe pământ și o oră nu se mișcă, se bucură de momentul de a fi în afara penitenciarului.  

De menționat, că există și multe impedimente ce vizează menținerea unui nivel ridicat de 

profesionalism în activitatea angajaților din penitenciare, precum: numărul redus de angajați 

implicați în procesul de resocializare a deținuților; atmosfera tensionantă de muncă; manifestarea 

violenței deținuților față de deținuți, dar și a deținuților față de angajați complicat de gestionat; 

resocializarea dificil de realizat, determinată de mentalitatea specifică comunității deținuților; 

echipamentul limitat necesar activității în penitenciare; recrutarea, integrarea și motivarea 

personalului greu de efectuat din cauza specificului activității în penitenciar etc. 

Studiul dat ne-a oferit o experiență deosebită, argumentată prin oportunitatea de a observa 

o lume la care au acces doar puțini. De asemenea, rezumăm că am avut posibilitatea să 

cunoaștem persoane care aparțin unor lumi diferite, deținuții și angajații din penitenciare, dar 

care, așa cum o spun și unii și alții, în același loc își ispășesc pedeapsa. Detenția constituie o 

etapă din viața deținuților ce trebuie folosită cât mai eficient în scopul recuperării sociale a 

acestora. Or, resocializarea trebuie să înceapă din momentul încarcerării și să continue întreaga 

perioadă a detenției. În acest sens, considerăm că sunt necesare programe derulate de specialișt i 

în domeniul filosofiei, psihologiei, asistenței sociale, pedagogiei etc. și sprijin din partea 

administrației penitenciarului prin alocarea de timp și spațiu adecvat pentru aceste activități.  
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2.3 Riturile de trecere în penitenciarul pentru minori nr. 10 Goian. Studiu de caz 
 

 

Secole la rând, ritul de trecere s-a aflat în atenția cercetătorilor care i-au acordat diverse 

semnificații și au relevat importanță deosebită pentru colectivitatea umană. Începând cu secolul 

XIX, ritul este abordat în cercetările de teren ale etnologilor francezi, cu precădere ale lui A.Van 

Gennep. Autorul, remarcabil prin lucrarea Riturile de trecere, sintetizează tipurile de rituri cu 

referire la culturile primitive, populare/tradiționale sau moderne. Ritul de trecere, indiferent de 

cultura și societatea în care este performate îndeplinește o funcție de mediere dintre natură și 

cultură, biologic și social, individ și grup. B.Myerhoff afirmă: „Riturile de trecere indică 

individualitatea și caracterul nostru separat, dar ne reamintesc, în același timp, foarte ferm și 

viguros că aparținem grupului nostru și că existența nu se poate concepe separat de acesta” 282, 

p.109.  

În prima parte a cercetării, unul din obiectivele propuse a constat în analiza specificului 

relațiilor dintre deținuții minori de la penitenciarul nr.10 Goian, luând ca punct de pornire riturile 

de trecere existente și performate de către ei. Ne-am propus să înțelegem condiția tinerilor în 

acest mediu, cât și posibilitățile de reintegrare socială. Un alt obiectiv al acestei cercetări a fost 

de a trasa direcții care ar permite diminuarea influenței subculturii penitenciare asupra minorilor 

aflați în detenție. Subiectul riturilor de trecere a fost pentru noi o provocare, deoarece terenul 

cercetării urma să fie realizat, pentru prima dată, într-un penitenciar.  

Practica științifică internațională a demonstrat, de nenumărate ori, necesitatea cercetărilor 

științifice calitative în instituțiile închise, precum penitenciarul, pentru o mai bună înțelegere a 

acestui mediu. În cadrul studiului de caz am aplicat metoda interviului aprofundat, însoțită de 

observația directă. Întrebările interviului au fost structurate modular, astfel încât să se obțină un 

tablou întregit al situației minorului aflat în detenție. 

Tinerii intervievați au avut vârsta cuprinsă între 17-19 ani, perioadă caracterizată prin 

apariția unui șir de nevoi specifice: nevoia de a ști, nevoia de apartenență la un grup, nevoia de 

independență și nevoia modelelor 208, p.194. Penitenciarul, ca sistem închis, poate afecta 

realizarea acestor nevoi, dar poate să ofere un model pozitiv prin efortul conjugat al angajaților. 

Astfel, este necesar de a resocializa, de a corecta modul de a fi și a vedea lucrurile de către 

minorii deținuți.  

Așadar, au fost intervievați 18 minori din penitenciarul nr. 10 Goian și 2 tineri eliberați. 

Printre obstacolele în realizarea interviurilor individuale au fost: imposibilitatea de a înregistra 

cele expuse de intervievați, deoarece nu a fost permis accesul cu reportofoane; minorii au 
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convenit că nu vor răspunde la întrebările legate de viața în penitenciar. Interviurile ne-au oferit 

informații despre unele momente din viața lor, despre relațiile dintre minorii din penitenciar, 

straturile existente. Menționăm că cele 2 interviuri cu tinerii eliberați au contribuit la întregirea 

imaginii obținute la final. 

În partea a doua a studiului am realizat interviuri individuale în profunzime cu angajații 

din penitenciare. Principiul confidențialității nu permite de a indica funcția persoanelor 

intervievate, deoarece ar putea fi ușor identificate, ceea ce contravine eticii cercetării, de aceea 

vom folosi calificativul general – angajați. Specificăm că au fost intervievați 10 angajați ai 

penitenciarului. 

În selectarea angajaților, am luat în considerație mai multe caracteristici pentru a asigura, 

pe de o parte, omogenitatea intervievaților, iar, pe de altă parte, eterogenitatea lor. Datele au fost 

colectate în perioada octombrie-noiembrie 2014. De asemenea, am realizat ghiduri de interviu 

specifice pentru fiecare categorie de respondenți (vezi Anexa 2 și 3).  

Angajații intervievați afirmă că minorii deținuți sunt victime, majoritatea lor fiind din 

familii social vulnerabile, din familii cu mulți copii, cu părinți care aveau alte preocupări decât 

educația copiilor. Acest fapt constituie o omitere a părinților și a societății, drept rezultat acești 

tineri au ajuns în penitenciar. Cauzele detenției sunt diferite – majoritatea au furat ca să își 

satisfacă anumite necesități fiziologice, pentru hrană, îmbrăcăminte. Alții au furat ca să fie în pas 

cu ceilalți copii care au mai multe posibilități decât ei. Angajații afirmă despre părinții minorilor: 

foști deținuți, divorțați, alcoolici, fără loc de muncă, părinți ce nu se interesează de copii. Cu 

referire la mediul din care provin minorii, angajații afirmă: 

„Mulți dintre ei au ajuns aici bătuți de soartă, din familii în care părinții folosesc prea 

mult alcool, unde nu este control și sărmanii copii sunt nevoiți să fure, de undeva să acumuleze 

niște bani pentru a trăi. Este un copil liniștit, cuminte; eu îl întreb: „X cum de ai nimerit tu 

aici”? „Câteodată nu aveam nici ce mânca. Pe tata nu îl cunosc, de mic ne-a părăsit, mama s-a 

dat în mania alcoolului și noi eram flămânzi. Ce am făcut, m-am dus la un om mai bogat și am 

furat”. Angajat penitenciar 

„Copiii aceștia vin și din familii unde partea financiară este slabă, dar vin și copii care 

provin din familii mai bune”. Angajat penitenciar 

Opiniile de mai sus sunt în concordanță cu constatările lui Bruno Ștefan privind această 

categorie de adolescenți, care au ajuns în penitenciar din următoarele cauze „lipsa de 

supraveghere și control, folosirea insuficientă, inadecvată a mijloacelor disciplinare, relațiile 

conflictuale dintre părinți sau dintre părinți și copii, situațiile de concubinaj sau promiscuitate, 

alcoolismul sau bolile psihice, absența unor modele valorice și culturale adecvate, în general o 
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dezangajare a părinților, familia părăsindu-și atributele sale fundamentale” [27, p.128. La 

acestea se adaogă și conștientizarea slabă a rolului socializant al școlii de către educatori, 

pedagogi; abandonul școlar nu este în serios abordat; comportamentele predelicvente (furt, fugă, 

fraudă școlară) nu sunt depistate sau sunt tolerate, sau sunt neglijate, ceea ce duce la creșterea 

numărului de copii în situație de risc. 

Amintim că riturile sunt expresia nevoii umane de a aparține, de a face parte dintr-un grup. 

Ele sunt acte simbolice și stereotipe ale interacțiunii membrilor unei comunități. Persoanele își 

pot exprima prin intermediul acestora opiniile, valorile, normele și emoțiile. Riturile de trecere 

sunt importante pentru o adaptare mai ușoară a individului la noua sa poziție, marchează o 

modificare a statusului unei persoane. 

Riturile sunt însoțite de un limbaj specific, de un anumit mod de a da poreclă, tatuaje care 

dau sens celor trăite, deși, comparativ cu penitenciarele pentru adulți, aici totul este la o scară 

redusă. Doar atât cât a fost posibil de împrumutat fiind plasați în izolatoarele de urmărire penală 

sau anterior în penitenciarul pentru minori nr.2 Lipcani.  

După cum am relatat anterior, Arnold Van Gennep relatează că riturile de trecere se 

prezintă sub trei forme de rituri, aflate în interdependență ca: rituri de separare, rituri de 

tranziție sau inițiere și rituri de agregare. A.Van Gennep numește separarea „rituri preliminare”, 

tranziția „rituri prag” (liminare) și ceremoniile de încorporare a noii lumi „rituri de agregare” 

(postliminare). 

Riturile de separare. Separarea survine prin plasarea minorilor pe perioada cercetărilor 

penale în penitenciarul nr.13 Chișinău sau penitenciarul nr.11 Bălți, sau cei care au avut 

experiența aflării lor în penitenciarul nr.2 Lipcani. Separarea văzută de către minori este descrisă 

astfel:  

„Era foarte greu, nu știam nimic. Aici este altfel de lege și altfel de viață în general și e 

foarte greu dacă nu știi nimic mai ales că eu aveam o minte copilărească și nu știam viața de 

aici, până am învățat, a trecut foarte greu, bătăi multe. Mi-au adus la cunoștință ca să știu și eu 

ce e pușcărie”. Minor penitenciarul Goian 

„Am fost bătut de ai noștri. Eram 10 persoane în hată și mie nu îmi era interesantă viața 

lor de pușcărie. Mie îmi era interesant așa cum sunt eu la libertate, lor asta nu le plăcea, au fost 

conflicte, ne-am bătut”. Tânăr eliberat 

Expresia-cheie a fost foarte greu descrie situația de către nou-venit în penitenciar. Venirea 

în penitenciar aduce cu sine perturbarea rolurilor, deoarece indivizii trebuie să își găsească un loc 

în instituție, o nouă identitate socială. Persoana este deposedată de unele dintre obiectele 

personale, aspect important, deoarece, în general, oamenii se pot autodefini prin ceea ce posedă. 
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Minorii din penitenciar sunt indivizi de diferite etnii, cu valori diferite, dar se cunosc între ei, în 

primul rând, în funcție de delictele săvârșite. 

Separarea este caracterizată de perioada celor 15 zile, când minorul se află în carantină, 

fără a-i cunoaște pe ceilalți. În aceste zile, el contactează doar cu medicul, psihologul, 

supraveghetorul etc. Minorii spun că: 

„Cel care vine, stă 15 zile în carantină”. Minor penitenciarul Goian 

„La el vine psihologul, ofițerul de serviciu”. Minor penitenciarul Goian 

Minorul nou-venit este marcat de 15 zile de carantină, timp în care, după cum spun ei: „Te 

face să te gândești la viață”. În această perioadă sunt aplicate diverse tipuri de teste medicale, 

psihologice etc. Celula în care este plasat nou-venitul timp de 15 zile reprezintă spațiul care 

adăpostește viitorul coleg de cameră sau de etaj. Apoi, urmează momentul în care nou-venitul 

este cazat alături de ceilalți minori în una din celule. Urmează comunicarea dintre cei deja 

integrați și nou-venit, sunt enunțate regulile informale necesare de respectat, apoi urmează o 

perioadă care permite de a-l cunoaște și de a-i stabili statutul social în ierarhia informală 

penitenciară.  

Riturile de inițiere, tranziție încep în perioada dintre stadii, în care persoana nu mai are 

statutul pe care l-a avut până la detenție, totodată, nu este recunoscut încă de către ceilalți minori 

ca pe unul de-al lor. Vorbind despre alte penitenciare, minorii au relatat despre așa zis-a 

propisca, când cel nou-venit, la intrarea în celulă, participă la obșenie, comunicare în cadrul 

căreia povestește despre viața sa, despre fapta penală comisă. Felul lui de a fi, de a se manifesta, 

determină stratul social din care va face parte. Cel care minte în legătură cu articolul conform 

căruia este condamnat sau minte în legătură cu unele momente din viața sa riscă ca stratul 

informal din care va face parte să fie cel de jos și va fi pedepsit prin violență fizică. Unii 

intervievați neagă existența inițierii, alții, vorbind despre viața din penitenciar, ne oferă explicații 

despre ceea ce au trăit sau trăiesc în această instituție: straturile de deținuți, modul de viață al 

fiecărui dintre ele, criteriile în funcție de care ajunge un minor să facă parte dintr-un anumit strat. 

„Am fost primit bine. Nu este botez, inițiere. Noi nu suntem agresivi față de persoana nou-

venită, el este om ca și mine”. Minor penitenciarul Goian  

Prin intermediul ritului de trecere, minorul este integrat într-o nouă ordine socială, respectă 

ierarhia deja stabilită de către cei de până la el. Modul în care este realizat ritul de tranziție este 

descris astfel:  

„Atunci când venea un deținut nou, băieții din cameră (în penitenciarul nr. 13 erau câte 5-

6 persoane în cameră) aveau o „obșenie” (comunicare), unde se puneau „poniatii” (norme de 

conduită), care este „zapretul” (interdicții) și „sprosul” (solicitări, valorile materiale). Dacă 
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persoana înțelege și încalcă regulile, atunci este bătut; se întâmplă că unii se consideră fără 

motiv mai superiori decât alții – „drabuha” – atunci „se disumflă roțile””. Minor penitenciarul 

Goian 

„Noi ne aflam într-o cameră cu vreo 10 persoane și intră un novicioc și el e de la țară și 

oleacă nu prea știe viața aceasta. Încercăm să îi lămurim. Dacă el nu înțelege și nu se dă 

aproape de noi, asta înseamnă că el își alege viața lui ceva mai unijeno decât ai noștri. Acolo la 

pușcărie nu este doar un mod de viață, acolo sunt multe moduri de viață: blatnoi, om simplu, 

raboteaga și oleacă mai jos”. Tânăr eliberat 

Bineînțeles, integrarea minorilor în comunitatea de deținuți este însoțită de anumite 

dificultăți enumerate de respondenți, precum: dorul de casă și de prieteni, remușcările avute ca 

urmare a actului de infracțiune săvârșit etc. 

Ultima fază, cea a riturilor de agregare, marchează trecerea de la o etapă la alta, de la un 

rol sau poziție socială la alta, integrând experiența grupului. Riturile de agregare sunt 

reprezentate de participarea la modul de viață specific grupului, participarea la inițierea noilor 

veniți privind viața în penitenciar, normele informale și sancțiunile în cazul nerespectării lor etc. 

Despre modul specific de viață în penitenciarul nr. 10 Goian am încercat să discutăm cu 

minorii și tinerii eliberați din penitenciar. Una dintre întrebări se referea la categoriile informale 

existente în mediul penitenciar, câțiva dintre minori au infirmat existența lor, alții au vorbit câte 

ceva, făcând trimitere la penitenciarele pentru maturi. Tinerii eliberați, însă, au vorbit deschis 

despre stratificarea existentă, indicând 3 categorii de deținuți: superioară, de mijloc și inferioară. 

Totodată, unii dintre ei au descris ritul de degradare a persoanei cu trecerea ei de la status 

superior la cel inferior:  

„La minori viața este mai simplă, acolo poți să fii ori blatnoi, ori neputevîi, ori obijenîi. 

Blatnoi el este de alde crutoiu, nu lucrează, nu face în genere nimic, stă cu pedalele în sus. 

Neputiovîi este om simplu, el șnîrește, adică: „Băi, fă-mi un ceai, băi, spală hainele”  un așa fel 

de om. El ca și cum ar fi slugă. El nu este obiazan, dar dacă el chică cu oameni de alde blatnîie, 

el trebuie să facă lucrul acesta că el nu are voie să ridice mâinile. Ei pot lucra și la bucătărie. 

De exemplu, eu sunt neputiovîi, dar el este obijenîi și el m-a lovit peste față cu o palmă sau 

m-a scuipat, sau eu am mâncat după el, sau am fumat după el – gata eu sunt ca și el. Contactul. 

Viața lor este foarte complicată, ei nu au voie să dea mâna cu nimeni noroc. Posibilitate la ei 

nicidecum nu poate fi ca să se ridice de la obijenîi mai departe. Dar din neputiovîi dacă te 

stremești, dacă îți dai străduința, ești mai mult pe lângă oameni, adică blatnîie, nu lucrezi. Dacă 

ai bauluri mari, adică dacă ai posibilitate să îți aducă multe și mărunte alde bratva, este 

posibilitate să te ridici”. Tânăr eliberat 
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Tânărul a fost întrebat: Spui că minorii au aceste categorii în penitenciarul Goian, de unde 

ei le au dacă penitenciarul s-a deschis de un an? 

„De la Lipcani, central. Peste tot unde stai acolo este strict viața pușcăriilor. De exemplu, 

eu sunt blatnoi, am fost blatnoi și am să fiu blatnoi toată viața, eu stau la masă cu doi-trei 

neputiovîie. Eu la masă pot să stau cu ei, dar eu nu o să permit ca cineva să se atingă de 

strachină sau de cană pentru că eu dintr-o dată îi bat botul. El dacă știe ce e asta viață, el nu o 

să își permită. Dar dacă el își dă seama ce face și se vâră la mine în strachină, eu pot smelo să îi 

dau una în bot. Dar dacă eu nu am așa putere ca să mă răzbiresc eu singur, două sunete unde 

trebuie și lui îi obespecește jumătate de sănătate luată”. Tânăr eliberat 

În asemenea circumstanțe, adolescenții sunt tentați să imite persoanele pe care le consideră 

lideri și pe care râvnesc să-i înlocuiască. Buna cuviință nu este bine privită, iar comportamentul 

negativ este un protest pe care îl afișează ori de câte ori le convine. Despre categoriile din 

penitenciar, angajații afirmă următoarele: 

„Este diferența dintre eu stau pentru omor și, respectiv, am statut mai mare în penitenciar 

și tu stai pentru un furt oarecare: el aduce ceai, el aduce scaun și, în general, el poate să stea în 

picioare pentru că el nu are nici o autoritate. Sunt 3 categorii, adică pături sociale, cei de sus îi 

înjosesc pe cei de mai jos îi pun să spele coridoare, fac tot lucrul în locul lor etc.” Angajat 

penitenciar 

„Sunt 3 pături – cei care nu fac nimic, de ei toți se tem, ei formează toate regulile. A doua 

sunt copii care lucrează, și aici tot în funcție de ce caracter ai. Dacă știi să stai pentru tine, ai 

poziția ta, atunci ei pur și simplu sunt lăsați în pace. Pe ei nimeni nu-i atinge, ei lucrează, lor li 

se plătește. A treia categorie sunt cei care fac tot lucrul negru, spală coridoare, WC-ul etc.” 

Angajat penitenciar 

Teoria socială a învățării susține că comportamentul agresiv, modul de a se manifesta, se 

învață ca toate celelalte comportamente, în special, prin observarea unor modele. Categoriile 

informale existente în penitenciar sunt preluate de către minori de la deținuții din alte 

penitenciare, cum ar fi: penitenciarul nr.13 Chișinău, penitenciarul nr.11 Bălți, penitenciarul nr.2 

Lipcani, care a fost un penitenciar pentru minori etc. Acest model de viață este impus prin 

violență fizică, violență emoțională, violență verbală etc. Supraviețuiește cel mai puternic fizic 

și/sau emoțional.  

De asemenea, minorii au vorbit în cadrul interviurilor despre normele care trebuie de 

respectat, în mod necesar, în mediul de detenție, care, în viziunea lor, sunt importante pentru a 

avea un trai în comun fără incidente majore. Din interviuri, desprindem două tipuri de norme:   

- formale, care se referă la respectarea regimului de detenție:  
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„Dacă strigăm la colaboratori, ei scriu raport și ne pun interzicere la întrevederi, colet, 

sunat acasă”. Minor penitenciarul Goian 

„Trebuie de mers după regim, nu trebuie de încălcat”. Minor penitenciarul Goian 

- informale, care se referă la gestionarea relațiilor dintre deținuți: 

„Nu ai voie să ridici mâinile la serios, nu trebuie să sari la bătaie fără motiv și bespredel 

nu se dapustește”. Minor penitenciarul Goian 

„Pastanove? Asta e ceea ce dacă e spus trebuie de respectat, se poate sau nu se poate. 

Sunt pastanove pentru fiecare categorie de deținuți. Dar sunt pastanove pentru toți: nu trebuie 

să dopustească bespredel, de ex. omul când se odihnește, nu ai voie să îl atingi, cât de important 

nu ar fi, nu ai voie să îl scoli din somn sau ceva de genul: un chibrit la picioare. Pentru așa ceva 

foarte tare se bate”. Tânăr eliberat 

Majoritatea respondenților, până la pronunțarea sentinței, petrec un anumit timp în 

izolatoarele de urmărire penală, unde însușesc de la deținuții maturi normele informale, normele 

formale, tabuurile ce țin de relațiile dintre categoriile de deținuți, elementele din argoul 

penitenciar, simbolurile tatuajelor etc.: 

„Puteam să comunicăm, puteam chiar să ne întâlnim, dar camerele sunt separate pentru 

minori. Nu este problemă de a comunica cu cei maturi”. Tânăr eliberat 

Minorii ajung în penitenciarul nr. 10 Goian din izolatoarele de urmărire penală, acolo are 

loc prima inițiere în ceea ce înseamnă viață de penitenciar, iar aici o pun în aplicare la scară mai 

mică. Deținuții din penitenciarele pentru maturi sunt un model de construire a micro-lumii din 

penitenciar. 

Riturile de intensificare sunt cele care au scopul de a promova o imagine pozitivă a 

instituției și de a-i motiva pe alții să depună efort să o facă. Aceste rituri sunt performate de către 

grup sau de comunitate într-o perioadă de criză care afectează toți membrii. Prezența echipei de 

antropologi a fost calificată ca atentare la intimitate, ca pătrundere într-un spațiu interzis care 

aparține doar minorilor și angajaților, ca pericol pentru mersul obișnuit al lucrurilor.  

Minorii, în interviurile realizate, toți, fără excepție, apreciază ca bune condițiile din 

penitenciar: de a însuși diverse meserii, de a face sport, de a face studii gimnaziale, atitudine 

pozitivă a angajaților din penitenciar etc. Ritul de intensificare îl vedem format din două 

categorii de performeri: angajații, care la diverse activități, evenimente din cadrul 

penitenciarului vorbesc despre condițiile bune din penitenciar ce permit resocializarea minorilor; 

minorii, care în anumite situații redau cu exactitate cele transmise de angajați prin cuvinte, dar și 

prin activități concrete la care o parte din ei participă. 

„Avem posibilitate de a face sport. Este sală de lectură”. Minor penitenciarul Goian 
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 „Aici putem merge la diferite cursuri: frizer, bucătar, lăcătuș”. Minor penitenciarul 

Goian 

Se poate afirma că funcția ritului de intensificare este de a susține imaginea pozitivă a 

penitenciarului, ceea ce este în avantajul ambelor categorii: a angajaților, care își propun de a 

arăta cât de multe lucruri se fac pentru minorii încarcerați; a minorilor, care susținând angajații 

chiar și în situația când nu sunt de acord cu unele din realități, dar o fac pentru a nu cădea în 

dizgrație.  

Amintim că elementele determinante ale comportamentului ritual și neritual în penitenciar 

sunt: argoul, porecla, tatuajul, despre care vom relata în cele ce urmează cu referire la deținuții 

minori. D.Irimia afirmă că: „Argoul este un ansamblu deschis de termeni și construcții 

frazeologice marcate expresiv, dezvoltând sensuri noi, neobișnuite, de cele mai multe ori de 

neînțeles pentru vorbitorii exteriori cercului sociolingvistic restrâns în care se întrebuințează” 

113, p.22. Reținem din definiția de mai sus două trăsături esențiale ale argoului: 1. aparține 

unei anumite categorii sociale, unui grup, relativ închis, de indivizi, care, însă, paralel cu argoul, 

se folosesc și de limba comună; limba comună în cazul minorilor este limba română și limba 

rusă. Minorii, vorbitori de limbă română, folosesc multe rusisme sau calchieri; 2. poate fi utilizat 

cu scopul de a fi neînțeles de către persoanele ce aparțin altor grupuri. Minorii intervievați afirmă 

despre argou că este:  

„Limbaj diferit – era, dar deja colaboratorii îl cunosc”. Minor penitenciarul Goian 

„Limbajul este pentru a trăi mai ușor po poniatiam, la maturi. Și la noi sunt. Ceilalți 

cunosc din acest limbaj doar atât cât li se permite să cunoască”. Minor penitenciarul Goian 

„Este un limbaj care se inventează pentru ca să nu-l cunoască administrația”. Minor 

penitenciarul Goian 

În ghidul de interviu nu au fost întrebări care să conțină expresia subcultură criminală. În 

cadrul unui interviu, un minor la întrebarea care se referea la argou, tatuaje și semnificația lor, a 

răspuns:  

Minor: Era subcultură, dar acum nu mai este. 

Intervievator: Ce este subcultură? 

Minor: Cultura lumii criminale. Aici în penitenciar nu este. Minor penitenciarul Goian 

Argoul din penitenciar este un limbaj codificat cu o sferă închisă de aplicare; el cuprinde 

cuvinte și expresii care nu sunt cunoscute întregii comunități lingvistice. Expresiile argotice 

necesită explicație, deoarece conținutul lor nu poate fi dedus din context. Acest limbaj oferă 

posibilitatea persoanei de a afirma apartenența la grup, de a delimita in-group de out-group, de a 
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se simți protejat în relația cu intrusul etc. Argoul exprimă revoltă, ironie, cât și nevoia de 

intimitate în mediul în care nu ai parte de ea.  

Acest limbaj convențional a fost, în mică parte, folosit de către minori, doar câteva 

expresii, dar și acelea care deja și-au pierdut caracterul secret. În limbajul tinerilor din 

penitenciar întâlnim diferite cuvinte, cum ar fi: cele din lista de mai jos.   

Tabelul 2.1. Lista de cuvinte folosite de minori 

1.  Bespredel – când ceva este făcut nedrept, incorect, neconform normelor informale. 

2.  Blatnoi – persoană din stratul social superior. 

3.  Bratva – colegii din penitenciar, cei care de comun acord respectă normele 

informale interne. 

4.  Bugor – persoană dintre deținuți care intermedia relațiile dintre minori și 

administrație, brigadier în cazurile când deținuții muncesc.  

5.  Cantacit – molipsit, contaminat prin atingere de cei din straturile inferioare. 

6.  Cifir – ceai tare, băut la ocazii speciale, de exemplu, acceptul tuturor a unei porecle 

pusă colegului lor. 

7.  Dvijenii – mod de a se manifesta, de a acționa. 

8.  Hată – celulă. 

9.  Maleava – scrisoare. 

10.  Obijenîie – persoane din stratul social inferior, persoane de care nu se ating și le 

interzic să se atingă de ceilalți deținuți. 

11.  Obșenie – comunicare în scopul soluționării diverselor probleme ce apar în 

comunitatea deținuților. 

12.  Paganeală – poreclă. 

13.  Parajneac – lipsit de semnificație. 

14.  Pastanove – reguli, norme informale. 

15.  Poniatia – norme de conduită informale. 

16.  Pricol – glumă, situație amuzantă. 

17.  Progul – mesaj transmis prin tot penitenciarul de către smotreașii. 

18.  Propisca – moment în care nou-venitul în celulă vorbește despre sine, spune totul 

fără de a ascunde ceva. 

19.  Smotreașii – persoană care deține un statut superior în penitenciar. 

20.  Stremiașiisea – persoană care tinde să ajungă în stratul social superior. 

21.  Șnîri – cel care execută indicațiile celor din stratul social superior. 

22.  Zanisești – se învârte capul, de exemplu, de la cifir sau devianță de la modul 

obișnuit de a fi al deținutului. 

23.  Zapret – interdicție. 

Sursa: cercetările practice ale autorului.

Această listă poate fi completată cu alte cuvinte, noi am încercat să le oferim doar pe cele 

folosite de către minori în interviuri. Angajații spun despre limbajul folosit de către minorii 

deținuți următoarele:  

„Bratan – ei nu spun frate sau coleg, dar bratan. Ele (cuvintele) majoritatea sunt din 

limba rusă, ei dacă le folosesc eu îi rog să vorbim pe înțelesul meu”. Angajat penitenciar  



108 
 

„Limbajul acesta îl preiau de la maturi, din izolator, acolo ei au acces la maturi și de 

acolo ei vin deja cu o imagine formată: Ce înseamnă penitenciar, Ce înseamnă grupuri”. 

Angajat penitenciar 

Porecla este pusă ca și în cazul deținuților adulți: persoanelor care au același nume sau 

prenume; în legătură cu anumite particularități fizice; în legătură cu anumite particularități 

psihice; porecle care au la baza lor anumite abilități; au la bază denumiri ale unor animale. 

Porecla este numită între minori – paganeală: 

„Porecla este pusă de colegi. E mai comod dacă sunt doi băieți cu același nume”. Minor 

penitenciarul Goian  

„Eu paganeală nu aveam, dar în pușcărie dintr-o parte se vede mai bine, se vede după 

dvijeniile tale napastoi și îți găsesc poreclă. Se strânge colectivul și au pustit cana (cana cu 

cifir) primprejur, cancretno asta-i paganeala. Și te botează așa. Când este pusă porecla, 

contează părerea colectivului. Dacă sunt 20 de oameni în crug și dacă toți spun că mie o să îmi 

fie paganeala într-un mod, iar 10 în alt mod unde e mai mult aceea și este. Nu contează dacă ești 

de acord sau nu ești de acord”. Tânăr eliberat 

„Alte porecle în dependență de ceea ce tu faci, motivele sau cineva dostoinîi ți-a pus ție 

paganeala. Paganeala se pune în mai multe moduri. De exemplu, mie îmi place să fiu jestochii, 

gata eu am să mă numesc jestochii. Nu, singur eu mie paganeală nu pot să îmi pun. Poți să ți-o 

pui pentru tine dar nimeni nu ți-o acceptă. Dacă te întâlnești cu cineva: „Salut”. „Salut, cine 

ești unde ai stat, cum îți spune ție”? „Jestochii”. Întrebi la pațani: „Așa ceva este”? Iar ei „Așa 

ceva în general nu a fost”. Apoi e luat la întrebări, de unde tu ai paganeala aceasta. Poate deja 

este un om care deja are paganeala aceasta pe care mulți îl cunosc etc.” Tânăr eliberat 

Unii minori afirmă că deținutului i se pune poreclă de către ceilalți și în anumite situații 

specifice: a zis ceva neobișnuit, a făcut ceva mai special etc. Explicația, că porecla este pusă 

deoarece e mai ușor de comunicat în cazul în care în penitenciar sunt mai multe persoane cu 

același prenume, presupunem că o au de la deținuții maturi, deoarece în penitenciarul nr.10 

Goian nu sunt sute de deținuți minori, încât să fie complicat de identificat persoana. Poreclele, 

credem, sunt puse pentru a arăta mai matur, mai dur în ochii proprii și în ochii celorlalți. 

Angajații afirmă despre poreclele minorilor următoarele: 

 „În clasă este o persoană care nu citește, nu vede bine fără ochelari și, permanent, îl 

înjosesc. Ei îl numesc X – el este permanent pus să șteargă tabla, că dacă el nu scrie, el este ca 

de serviciu. El acest lucru îl îndeplinește ca să nu fie ofensat mai departe”. Angajat penitenciar 

Unele porecle folosite de minori sunt etichete care au scopul de a devaloriza persoana prin 

scăderea stimei de sine, exagerează trăsături pentru a le scoate în evidență cu intenția de a râde, 
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altele sunt utilizate pentru confort în cazul în care este prescurtat numele, de exemplu, din 

Eduard în Edi sau Ed. Când intenția satirică a poreclei este exagerată, putem vorbi aici de 

agresivitate verbală care poate avea consecințe negative pe termen lung, de aceasta poreclele 

trebuie să fie în atenția angajaților care să intervină atunci când minorii au exagerat în acest sens.  

În continuare relatăm că studiile semiotice și antropologice au determinat că tatuajul 

reprezintă unul dintre tipurile de identificare a membrilor unui grup. Atunci când indivizii au o 

cultură diferită, duc un trai în comun, ei se simt îndemnați, ca din instinct, să-și picteze sau să-și 

graveze trupul cu reprezentări care amintesc de existența lor comună. În acest sens, tatuajul 

constituie cel mai direct și mai expresiv mijloc de a demonstra sie însăși și celorlalți apartenența 

la un grup prin a imprima pe corp o marcă distinctivă.  

În această ordine de idei, respondenții au menționat despre anumite tatuaje, ale căror 

semnificație este recunoscută de către tot grupul. Tatuajul în formă de „stea” este reprezentativ 

pentru acei care încalcă regulile, dispun de o mare autonomie, libertate în raport cu administrația. 

Unele tatuaje reprezintă diverse obiecte, precum: sabia, cuțitul, biserica sau marcarea literei 

inițiale a numelui, tatuaje cu motive animalice. Tatuajul, ce reprezintă un punct central 

înconjurat de alte patru, semnifică, conform intervievaților, celula din penitenciar cu cei patru 

pereți, iar punctul din centru este deținutul: „Singur între cei 4 pereți”. Cheile și lacătele sunt 

trimitere la valorile „închise”, accesul la care este interzis. Cheile reprezintă puterea de a 

deschide și închide, a încarcera sau elibera, marcând începutul unei noi etape din viață. Coroana 

este un simbol al puterii și autorității. Ea simbolizează independența unei persoane stăpână pe 

propria viață, pe propriile fapte, gânduri și sentimente. Tatuarea unui cuțit sau pumnal face 

trimitere la o persoană care a comis o crimă gravă. Cifrele exprimă date cu o anumită 

semnificație pentru deținut. Tatuajele pot fi făcute în penitenciar, unii respondenți neagă acest 

lucru, alții, însă, spun deschis că se pot tatua. Cei care nu pot desena frumos sau nu ajung la locul 

unde vor să își facă tatuajul, apelează la colegii care au această abilitate. Expresia folosită de 

către minori este „A bate tatuirovca”. Minorii afirmă despre tatuaj că:  

 „Se poate de făcut cu acul. Mulți își fac singuri, culoarea este de la pix cu gel. Fiecare își 

face ce îi place”. Minor penitenciarul Goian 

Despre semnificațiile tatuajelor, minorii ne spun următoarele: 

„Unii își tatuează o coroană, ceea ce înseamnă „Сам себе король” (Sunt rege singur 

pentru mine)”. Minor penitenciarul Goian  

„Unii își tatuează ЛОМ – Люблю отца и мать” (Îi iubesc pe tata și pe mama). Minor 

penitenciarul Goian  
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„Au semnificație foarte mare. Eu când am ajuns în penitenciar, eu nu am avut nimic 

tatuat. Tu poți să te tatuezi singur. Tu poți să îți bați un parajneac – adică un lucru gol, un uzor 

ceva. Dar asta e gol, nu înseamnă nimic și în așa caz nu este nici o problemă. Dar sunt multe, 

multe tatuaje care înseamnă ceva pentru viața aceasta și sunt tatuaje care trebuie să le meriți 

pentru a le tatua”. Minor penitenciarul Goian 

„Pot fi tatuate 4 puncte care înseamnă „Всегда дам обороту”, adică în momentul acela 

când sare cineva la bătaie tu trebuie, nu contează dacă sunt 10 pațani, să dai înapoi chiar de te 

fărâmă pe tine. Asta înseamnă ceva pentru mine, eu asta trebuie să respect”. Minor 

penitenciarul Goian 

Minorii deosebesc două tipuri de tatuaje, cu și fără semnificație criminală, ei știu că, 

conform normelor informale ale deținuților existente aproximativ 40-50 ani în urmă, cel care își 

tatua pe corp un simbol al autorității criminale fără de a-l merita, era foarte dur pedepsit: 

„După legea cea veche a pușcăriașilor, dacă tu nu poți să duci cont la tatuajul tău, de la 

oameni care au stat mai mult de 40 de ani am auzit, omul care nu duce cont de tatuajul care îl 

are și el nu este dastoin, pe vremuri tatuajul acela era tăiat pe loc, era jupuit de pe dânsul sau se 

frigea, sau i se spunea azi seara: „Mâine dacă îl văd” te atarvește, te rupe, și el e nevoit singur 

să îl ia cumva. Dar tatuajul singur nu se ia, doar trebuie să frigi, să topești cu țigara sau cu vre-

un fierbător. E foarte greu să iei tatuajul de pe tine”. Tânăr eliberat 

În interviuri, angajații, în general,  relatează despre două riscuri majore care pot surveni în 

rezultatul tatuării: poate cauza infectarea locului unde este făcut tatuajul; unele tatuaje vorbesc 

despre trecutul minorilor în penitenciar și ei riscă să nu să se reintegreze în societate, fiind văzuți 

ca infractori. Angajații expun următoarele despre tatuare, semnificația tatuajelor și riscurile 

survenite ca urmare a tatuării: 

 „Un minor are tatuată o bisericuță, o clopotniță, mai degrabă, scris pe degete numele. 

Dar el a stat și la izolator, și la spitalul pentru deținuți a fost în contact cu deținuți maturi. Altele 

nu am observat. Ei preferă cruce să fie, multe puncte – unul mi-a spus că sunt zilele în 

penitenciar, soarele. La unul am văzut tocmai puroi. Le-am spus că pot face cangrenă,  se duce 

infecția în sânge”. Angajat penitenciar 

„Ei și-au tatuat mâinile. Ei vor reveni în societate. Apare întrebarea: Cum ai să revii tu în 

societate dacă tu deja ai imprimat informație despre tine? Pe tine dintr-o dată o să te considere 

infractor”. Angajat penitenciar 

„Eu presupun că acesta este un pașaport al lor, pentru că mulți dintre ei urmau să își 

ispășească pedeapsa la maturi, iar la maturi primul lucru după care ești primit, dacă nu ai 
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reușit nimic să vorbești, acestea sunt tatuajele și apoi trec și o testare și mai spui pentru ce stai, 

apoi ești ridicat în slăvi”. Angajat penitenciar 

Prin urmare, penitenciarul este instituția care, paralel cu caracterul coercitiv, are ca scop 

educarea minorilor în vederea resocializării și reintegrării lor cu succes în societate. Obiectivele 

educaționale, într-o anumită măsură, sunt realizate, dar ceea ce nu reușește este din motive 

subiective: lipsa dorinței din partea unor tineri de a face studii gimnaziale; refuzul de a însuși o 

meserie pentru că este din stratul superior – blatnîie. Comunitatea minorilor deținuți perpetuează 

o lume în care normele informale sunt mai importante decât viitorul lor.  

Evident este faptul că integrarea tinerilor în mediul penitenciar este suportată cu greu. 

Minorii se confruntă cu anumite stări emoționale dificile, ca: tristețea, sentimentele de 

insecuritate, agresivitate, se simt abandonați. Toate aceste stări sunt cauzate de absența libertății 

cu care trebuie să se obișnuiască; absența celor dragi; sentimentul de culpabilitate în legătură cu 

cele săvârșite. Lipsa abilităților de management al emoțiilor face ca minorii să adopte metode 

agresive de exprimare a emoțiilor.  

În viziunea noastră, sunt predispuși recidivei cei din categoria superioară, normele 

informale le interzic să lucreze în penitenciar (în bucătărie, de exemplu) și dacă acești minori la 

eliberare vor ține cont de aceste reguli, la un moment dat vor trebui să își caute surse de existență 

și atunci este, mult probabil, să apuce pe calea infracționalității.  

Minorii apreciază ca fiind bune relațiile cu cei din administrație, angajați și profesori. Ei 

afirmă că se depune mult efort pentru a le oferi activități, profesii utile la ieșirea din penitenciar. 

Aceasta este una dintre manifestările ritualurilor de intensificare, ce are ca scop promovarea 

imaginii pozitive a penitenciarului. A vorbi despre viața din penitenciar este categoric interzis 

conform normelor informale, în așa caz, sau nimic, sau doar de bine.  

Angajații consideră că se face mult pentru acești tineri: zona de locuit adaptată; ateliere de 

studii în care se desfășoară cursurile de formare profesională pentru meseriile de bucătar, frizer; 

desfășurarea diverselor activități în vederea îmbunătățirii procesului de reeducare al minorilor. 

Se depune efort pentru a schimba situația ce ține de straturile sociale existente în penitenciar, 

tatuajele sunt interzise, se insistă ca argoul învățat în alte penitenciare să nu fie folosit.  

 

 

 

 

 

 



112 
 

2.4 Concluzii la capitolul 2 

 

În rezultatul cercetărilor de teren, formulăm următoarele concluzii: 

1. Subcultura penitenciară are o istorie vastă până la venirea indivizilor în instituție; ea     

rămâne și după plecarea lor. Subcultura penitenciară se manifestă prin următoarele elemente: 

simboluri (cuvinte, gesturi, obiecte cu anumite semnificații), lideri (persoane care reprezintă 

modele pentru ceilalți), comportament ritual (prima comunicare cu colegii deținuți, 

degradarea deținuților nedemni etc.) și valori (elemente cu rol important în formarea normelor  

informale și stratificării specifice). În situația în care cineva își propune să diminueze 

influența subculturii, ea rezistă în fața încercărilor respective deoarece este profund 

impregnată în mentalitatea umană. 

2. Deținuții sunt divizați în categorii informale, care diferă în funcție de privilegiile deținute în 

penitenciar. Această stratificare, din start, face existența deținuților să se bazeze pe relații de 

conflict. Ispășirea pedepsei se transformă pentru categoriile neprivilegiate într-un stres 

permanent, însoțit de ostilitate, de sentimente de inferioritate etc. Deținuții se supun normelor 

informale, adoptând gesturi, ținută, expresii, roluri din teama de sancțiuni, ajungându-se la 

„penitenciarizarea comportamentelor”, la homo carceralus 27, p.38. 

3. Argoul este parte a interacțiunii verbale, rar utilizat în scris; presupune prezența informalului, 

deseori nerespectarea sau sfidarea formalului; este un vocabular al comunității deținuților care 

se modifică rapid în cazul în care prea multe din el se cunoaște în afara comunității. Argoul 

sporește coeziunea grupului și separă pe cei din grup de cei aflați în afara grupului. În 

societate acest argou este utilizat de către persoanele care fac parte din subcultura criminală.  

4. Semnificația de conducător, îndrumător pentru lider, rămâne valabilă și în cazul subculturii 

penitenciare. În penitenciare, liderii sunt cei din vârful ierarhiei criminale. Aceștia ar trebui să 

fie cei care soluționează problemele atunci când grupul deținuților este oprimat, însă în 

realitate liderii din penitenciare fac insuportabilă viața unei părți a deținuților, a celor care 

sunt din categoriile de jos în ierarhia penitenciară. Liderii din penitenciar mențin coeziunea 

grupului prin frică, prin teroare. Ei impun, prin violență, normele informale, tradițiile 

penitenciare, fiind deschise manipulării. Interviurile realizate au permis să concluzionăm că 

cei din categoria blatnîie au posibilitatea de a negocia cu angajații penitenciarului anumite 

condiții de viață, acces la obiecte interzise, organizarea jocurilor de noroc etc. Este necesar de 

prevenit astfel de relații nestatutare dintre angajații penitenciarului și deținuți, de a pedepsi 

orice acte care contravin deontologiei și legislației în vigoare. 
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5. Prin socializare, subcultura penitenciară este indusă unui nou venit care va interioriza valorile 

dominante ale acesteia. Deținutul, în scurt timp, va cunoaște ce este și ce nu este permis. 

Socializarea este realizată prin intermediul ritualurilor și tabuurilor existente în penitenciar, 

care permit adaptarea la mediul penitenciar, permit trecerea de la un status la altul etc. 

Menționăm că subcultura penitenciară, gestionarea defectuoasă a spațiului, profilul 

persoanelor în detenție, infracțiunea ca criteriu comun, imposibilitatea angajaților de a 

gestiona eficient numărul mare de persoane, permit perpetuarea unor tradiții, norme, valori, 

ierarhii, a unui anumit argou etc. Subcultura penitenciară este rezistentă la schimbare, de 

aceea sunt necesare strategii la nivelul instituțiilor penitenciare, respectiv, aplicarea lor pentru 

o perioadă îndelungată. Reducerea relațiilor negative dintre straturile informale poate fi 

realizată prin schimbarea orientării valorice a celor care ispășesc pedeapsa.  

6. De asemenea, am constatat și dorim să evidențiem că, comunitatea deținuților minori posedă 

un sistem propriu de valori și că este divizată în straturi informale, iar trecerea de la un statut 

la altul a tânărului este marcată de rituri. Studiul efectuat ne-a permis să concluzionăm că 

riturile de trecere îndeplinesc aici o funcție socială majoră: întrețin sentimentul de apartenență 

la grup, dau sens activităților și grupurilor existente în penitenciar, permit o adaptare mai 

ușoară a tânărului deținut. Prin ritul de agregare, care este o fază a ritului de trecere, minorul 

este integrat în comunitate, înțelege necesitatea respectării ierarhiei deja stabilite și participă 

ulterior la inițierea noi-veniților. Deținuții minori își duc existența într-un spațiu claustrat care 

își lasă adânc amprenta asupra comportamentului uman. 

7. O concluzie la fel de semnificativă, conform mărturiilor deținuților minori, dar și angajaților 

din penitenciarul nr. 10 Goian, că grupul de deținuți este împărțit, în câteva categorii. Astfel, 

se cunosc cei numiți blatnîie, ei sunt caracterizați ca fiind grupul care ia decizii privind 

comunitatea lor. Tot din acest grup fac parte persoanele numite smotreașii. Rolul acestora este 

de a controla și monitoriza ordinea în grupul de condamnați. Celălalt grup de condamnați îl 

reprezintă grupul neputiovîie. Membrii respectivului grup sunt inferiori primului, ei manifestă 

dorința de a-și reduce perioada de detenție, iar pentru asta se încadrează în activitățile de 

muncă în penitenciar. Un alt strat îl reprezintă obijenîie,  strat inferior, impus de către cei din 

categoria blatnîie să facă curat în penitenciar, să spele hainele celorlalți etc. Aceștia sunt 

tinerii cărora nimeni nu le întinde mâna pentru salut, nimeni nu se atinge de lucrurile lor. Sunt 

un fel de paria, obligați să se țină la o parte de ceilalți, pentru a nu-i impurifica. 

8. De menționat că relațiile dintre minori se bazează pe respectul normelor informale acceptate 

de membrii grupului dat. Aceste norme oferă elemente ale inițierii, care marchează intrarea și 

acceptarea minorului în grupul social. Respondenții au relatat că în cadrul discuțiilor de grup 
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sunt explicate normele informale și conduita viitoare a condamnatului nou-venit în 

penitenciar. În timpul acestor discuții, care, prin esență, sunt rituri, are loc inițierea minorului. 

Nou-venitul se prezintă grupului, oferind detalii personale despre viața sa, crima săvârșită 

etc., iar în funcție de acestea este determinat locul lui în comunitate. Înainte de a ajunge în 

penitenciarul nr. 10 Goian, acești adolescenți însușesc o parte din subcultura criminală în 

izolatoarele de urmărire penală în care au fost închiși până la pronunțarea sentinței. 
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III. NECESITATEA REFORMĂRII ȘI UMANIZĂRII INSTITUȚIILOR 

PENITENCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA: STRATEGII ȘI 

PERSPECTIVE 
 

3.1 Posibilități de diminuare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar 

 

Vulnerabilitatea socială, fenomenul criminalității și subcultura criminală în societate și în 

mediul penitenciar sunt amplificate de o serie de factori. Printre acești factori evidenţiem: 

sărăcia, corupția, șomajul, manipularea prin intermediul mass-media, alcoolismul, narcomania 

etc. Abordarea problematicii modelelor de suprimare a fenomenului subculturii în mediul 

penitenciar necesită o analiză a ceea ce propun specialiștii din domeniul științelor socio-

umaniste, juridice, precum: filosofii, antropologii, sociologii, asistenții sociali, psihologii, 

pedagogii, criminologii etc.  

O piedică în resocializarea cu succes a deținuților, în opinia noastră, o reprezintă 

subcultura penitenciară. Persoana, ajungând în penitenciar, înțelege că aici este o comunitate cu 

o organizare informală bine conturată, cu norme și valori proprii, diferite de cele general 

acceptate. Individul este nevoit să se adapteze la noul mediu prin acceptarea acestor norme, 

valori și forme de interacțiune socială, deoarece un pas făcut greșit poate să înrăutățească viaţa sa 

în penitenciar. De asemenea, vom sublinia faptul că, din start, apare contradicția alimentată, pe 

de o parte, de subcultura penitenciară și, pe de altă parte, de normele formale promovate de 

administrație, programele educative aplicate. În aceste condiții, persoana renunță la normele și 

valorile general acceptate și le interiorizează pe cele din mediul penitenciar, iar la eliberare poate 

manifesta un comportament post-penitenciar ilegal. 

Grupurile informale sunt create în penitenciare în baza compatibilității psihologice, 

interese, vârstă, orientare valorică și teritoriu. A.Racu afirmă că „Deseori, aderarea la aceste 

grupuri se datorează unei presiuni psihologice sau este dictată de tendinţa de a domina asupra 

celorlalţi deţinuţi. În unele cazuri, comportă și un pseudoromantism și valorificare, motiv pentru 

care este mai ușor percepută de deținuți” 179, p.41. Susținem afirmațiile experților în drepturile 

omului din Republica Moldova, care afirmă că subcultura penitenciară influenţează puternic 

comportamentul individual şi de grup. 

De asemenea, am atestat că în diverse cercetări se afirmă că activitățile ce își propun 

diminuarea influenței subculturii penitenciare sunt însoțite de: stres, frustrare, nesiguranță, conflicte 

interpersonale și intra-personale, impact asupra capacității de muncă a angajaților etc. Succesul în 

minimalizarea influenței subculturii penitenciare necesită atât sporirea profesionalismului angajaților 
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din penitenciare, cât și pregătirea psihologică temeinică a lor, care presupune: dezvoltarea controlului 

psihoemoțional, controlul stresului, familiarizarea cu metodele şi tehnicile de relaxare psihologică, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare, întărirea motivaţiei, voinţei. Fără de toate acestea, considerăm 

că pot apărea grave consecințe pentru deținuți și angajați. Pregătirea juridică și psihologică a 

angajaților trebuie să fie una continuă, iar principiile care îi vor ghida: al profesionalismului, 

onestității, imparțialității, corectitudinii, sincerității, obiectivității etc. 

Administrația Națională a Penitenciarelor ar trebui să eficientizeze parteneriate cu 

organizațiile neguvernamentale, care au ca scop relații de cooperare în vederea unui beneficiu 

comun, de a soluționa problemele ce afectează societatea, în cazul dat, problema diminuării 

influenței subculturii penitenciare și resocializării cu succes a deținuților etc. Suntem ferm 

convinși că în avantajul tuturor este efortul de a reîntoarce societății: cetățeni pregătiți de viața în 

comunitate; cetățeni care se vor putea angaja în câmpul muncii pentru că au însușit în penitenciar 

o meserie; cetățeni sănătoși din punct de vedere fizic și emoțional, care nu vor constitui un 

pericol pentru cei din comunitate, societate. 

Munca instructiv-educativă cu deținuții este de o importanță majoră în minimalizarea 

influenței subculturii penitenciare. Cercetările din domeniu au permis să reliefăm importanța 

educației pentru om, ea îi oferă persoanei înțelegerea și interiorizarea unor astfel de valori, cum 

sunt: corectitudinea, omenia, relațiile armonioase dintre persoane, stil de viață sanogen etc. 

Educația și instruirea, în viziunea noastră, pot fi realizate prin intermediul unor programe 

speciale, invitarea specialiștilor din diverse domenii, precum: medicina, psihologia, pedagogia, 

filosofia practică, asistența socială, drept, sport etc. Specialiștii vor propune diverse recomandări 

ce vor viza: igiena, sănătatea, munca, educația, odihna, sportul, cultura comunicării, 

comportamentul sexual, soluționarea conflictelor, viciul fumatului, viciul alcoolului,  viciul 

drogurilor etc.  

Lectura cărților, indiscutabil, este activitatea care poate fi folosită paralel cu alte activități 

instructiv- educative pentru resocializarea deținuților. Sintetizând rolul lecturii, vom menționa că 

lectura îmbogățește cunoștințele și limbajul, oferă posibilitatea de a cunoaște indirect alte lumi, 

alte realități, oferă o gamă variată a sentimentelor trăite: bucurie, tristețe, fericire, uimire etc. 

Biblioteca din penitenciar, desigur, poate oferi un suport informațional care va fi de ajutor la 

eliberarea din penitenciar. Lectura, de asemenea, poate contribui la reeducarea persoanelor 

private de libertate, doar că în penitenciare avem multe persoane cu nivel redus de instruire, cu 

orientare criminală pronunțată și considerăm că ar trebui, pas cu pas, de soluționat această 

problemă.  
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Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre referitoare la regulile 

penitenciare europene REC(2006)2, adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de 11 ianuarie 

2006, în timpul celei de-a 952-a reuniune a Miniştrilor Delegaţi, indică că un program 

educaţional sistematic, cu obiective de menţinere a cunoştinţelor, îmbunătăţire a nivelului 

general de educaţie a deţinuţilor şi al perspectivelor de a duce o viaţă responsabilă, lipsită de 

infracţiuni, va constitui o parte esenţială în cadrul regimului deţinuţilor condamnaţi. Desigur, toţi 

deţinuţii condamnaţi vor fi încurajaţi să participe la programele educaţionale şi de formare. 

Programele educaționale ale condamnaților trebuie să fie adaptate la durata perioadei de 

încarcerare. Ceea ce se urmărește este o persoană eliberată cu calități înalte morale care ar fi un 

membru activ al societății [188.  

De menționat, că o importanță deosebită are evaluarea diverselor activități, în care sunt 

implicați deținuții, pentru a putea adapta planul de educație. Angajații trebuie să fie implicați în 

prevenirea și lichidarea în faza incipientă a acțiunilor de natură agresivă, nelegale prin care 

straturile superioare din comunitatea deținuților încearcă să împiedice activitățile educative, 

profilactice etc., planificate și organizate de către administrația penitenciarului. O altă 

componentă ar fi, în viziunea noastră, cunoașterea permanentă, de la încarcerare până la eliberare 

a fiecărui deținut, în special aspectele de ordin psiho-social ale lui.  

Criminalitatea este un fenomen socialmente periculos, ce desemnează ansamblul 

comportamentelor umane, interzise de legea penală, săvârșite într-un spațiu, într-o perioadă 

determinată, inclusiv spațiul penitenciar. Conform lui Ș.Bruno, penitenciarul are o serie de 

caracteristici generale proprii unei instituții totale, care face să apară o subcultură penitenciară, 

membrii căreia sunt deținuții care aparțin lumii criminale, dar și deținuții care nu aparțin acestei 

lumi. Așadar, penitenciarul este:  

- un spațiu închis, ca și structură și funcționalitate;  

- un spațiu dihotomic, care divizează populația din penitenciar în doua grupuri: deținuți și 

angajați. De asemenea, „și lumile lor se divid în mai multe subuniversuri, structurate 

după mai multe criterii: sex, grad, vârstă, credință religioasă, nivel de instrucție școlară, 

etnie etc” [27, p.9. O altă dihotomie este: cei din penitenciar și cei din afara lui;  

- un spațiu penal, un spațiu al „disciplinei penale”, din punct de vedere juridic; 

- un spațiu al autorității, spațiu al comunicării și relaționării asimetrice care pornește de la 

dihotomiile sus-menționate – noi și ceilalți. 

Mulți dintre angajați consideră că subcultura penitenciară reprezintă un fenomen inevitabil, 

deoarece condamnații, în locurile de detenție, încearcă să găsească modalități de atenuare a 

condițiilor severe de detenție, de a-și găsi locul, rolul său în mediul penitenciar. În acest caz, s-ar 
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putea porni de la crearea condițiilor umane de detenție, care, paralel cu programele de tratament 

și programele instructiv-educative, ar minimaliza influența subculturii.  

Suntem de acord cu afirmațiile precum că în mediul penitenciar sunt prezente norme, 

valori, conduite și interpretări proprii ale diferitor situații. Acestea, de multe ori, sunt neconforme 

cu ceea ce este acceptat în societate și ce este stipulat în cadrul legislativ. Cercetătorul L.Rotariu 

afirmă că tradițiile au fost promovate de deținuți din cauza „unei slabe supravegheri și a unei 

neimplicări din partea factorilor externi (atât societatea în ansamblul ei, cât și instituțiile 

responsabile), fapt ce a condus la o segregare nu doar fizică și limitată temporal, dar, totodată, a 

realizat o graniță socială și un rol social negativ, cel de pușcăriaș, care nu se șterge în momentul 

finalizării pedepsei” 195, p.234. 

Surprindem la unii dintre angajații și deținuții intervievați opinia că în penitenciar 

condițiile existente, precum: acoperiș, masă, un anumit grad de siguranță, readuc pe unii deținuți 

în penitenciar. Cercetătorul român Bruno Ștefan afirmă despre situația deținuților din România, 

că jumătate dintre ei nu găsesc condiții adecvate de viață în societate după părăsirea închisorii. Ei 

revin cu ușurință, cu nepăsare, deoarece au învățat să se descurce aici mai bine decât în 

comunitate. În închisoare ei pot obține tot ceea ce dincolo societatea le-ar da doar pe baza 

respectării unor reguli deja uitate de către ei. „Doar cei cu legături puternice în exterior reînvață 

mai facil regulile traiului în lumea liberă, înțelegând că timpul liber din închisoare s-a scurs inutil 

și aberant pe caleașcă, la vorbitor, în discuții sterile și relații degradante” 27, p.202. 

Filosofii, antropologii, sociologii, psihologii și criminologii se întreabă dacă 

comportamentul deviant, manifestat în libertate, poate fi remediat cu succes în mediul 

penitenciar, mediu ostil personalității umane? Răspunsul este că mediul penitenciar modifică 

foarte mult stilul de viață al persoanelor din cauza normelor formale și informale foarte stricte. 

Drept consecință persoana eliberată va întâmpina dificultăți în procesul de reintegrare în 

societate. Penitenciarele din țară sunt un mediu patogen care nu poate atinge scopul de reajustare 

la normele social acceptate. „Fenomenul este denumit de sociologi „efectul pervers” al 

încarcerării și poate explica apariția unor efecte negative în procesul de reintegrare” 29. Una 

dintre soluțiile propuse este implicarea psihologilor, filosofilor, preoților, medicilor și a celor din 

domeniul artei să desfășoare diverse programe în penitenciar, care vor reduce comportamentele 

violente manifestate prin: bătăi, insulte, dispreț, alte abuzuri săvârșite în penitenciar cu acordul 

tacit al angajaților 27, p.201, se afirmă despre penitenciarele din România, dar, cu regret, este 

valabilă și pentru sistemul penitenciar autohton. 
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În Republica Moldova, practicienii din sistemul penitenciar din toate direcțiile de activitate 

au elaborat şi au propus Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar al Republicii Moldova 

2016-2020. Destinația acesteia este de a fi implementată de angajați în activitatea zilnică și 

pentru a crea un mecanism de colaborare instituțională cu partenerii de dezvoltare. Strategia de 

dezvoltare a sistemului penitenciar al Republicii Moldova este un document de politici de 

importanță sectorială și prezintă o corelare cu documentele de politici naționale și actele 

internaționale relevante domeniului. Acest document cuprinde misiunea, viziunea și valorile 

sistemului penitenciar din Republica Moldova. De asemenea, definește și explică funcțiile 

acestuia în aplicarea legislației specifice executării pedepselor privative de libertate, prezintă 

situația curentă, problemele ce necesită intervenția Guvernului, obiectivele generale și specifice, 

precum și măsurile necesare pentru atingerea acestora. Documentul dat are drept scop definirea 

unui cadru strategic simplu și funcțional pentru dezvoltarea sistemului penitenciar din Republica 

Moldova, inclusiv de a interveni în soluționarea problemelor actuale ale sistemului penitenciar și 

diminuarea efectelor acestora asupra deținuților 219. 

Conform Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar al Republicii Moldova, misiunea 

sistemului penitenciar este de a pune în executare pedepsele și măsurile privative de libertate în 

scopul sporirii siguranței societății și prevenirii recidivei.  

Obiectivele generale ale strategiei sunt:  

I. Sporirea eficienței în administrarea sistemului penitenciar. 

II. Organizarea eficientă a managementului resurselor umane ale sistemului penitenciar. 

III. Modernizarea infrastructurii sistemului penitenciar pentru îmbunătățirea condițiilor de 

detenție. 

IV. Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei. 

V. Garantarea siguranței sistemului de detenție. 

VI. Dezvoltarea serviciilor medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, 

echivalente cu cele prestate în sistemul public de sănătate 219. 

În continuare vom descrie tipurile de reglementări de care se ține cont în cadrul 

instituțiilor penitenciare, aceste fiind: normative, interne și de natură informală.  

Reglementările normative de ordin extern sunt emise de instituțiile, precum: parlamentul, 

guvernul și instituțiile statului. Activitatea penitenciarelor este reglementată de următoarele acte: 

Legea cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție; Legea cu 

privire la sistemul administrației penitenciare; Legea cu privire la sistemul penitenciar; Ordinul 

nr.122 din 08.04.2002 cu privire la respectarea dreptului la corespondență a persoanelor 
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deținute; Ordinul nr.478 din 15.12.2006 privind aprobarea regulamentului cu privire la modul 

de asigurare a asistenței medicale a persoanelor deținute în penitenciare etc. 

Reglementările interne reprezintă detalieri și personalizări la nivel local ale documentelor 

externe și sunt produse ale managerilor sau ale angajaților care au ca responsabilitate emiterea 

acestora: de exemplu, consiliul de administrație. Normele și regulile sunt foarte importante în 

organizarea eficientă a unei instituții, ele coordonează, atenționează și reglementează 

comportamentul oamenilor în cadrul instituției și chiar în afara acesteia.  

Reglementările de natură informală sunt al treilea tip de reglementări, fiind produse ale 

membrilor organizației, ale anumitor grupuri, lideri formali sau informali, dezvoltate în timp, în 

mod spontan, nefiind cuprinse în regulamentele instituției, dar care stabilesc modalități de 

comportare în diferite situații umane, de mare importanță pentru toți. Aceste norme interioare 

sunt materializate în simboluri, sloganuri, limbaj, ținută vestimentară, atitudine, ritualuri, 

ceremonii, mituri, legende și povestiri care circulă prin intermediul folclorului oral, atât în 

interiorul organizației, cât și în cadrul extern al acesteia, societatea luând, astfel, contact cu viața 

organizației, cu normele și valorile culturii sale. În acest context, considerăm că este necesar să 

relatăm despre acomodare socioculturală, care este dobândirea unui minim de cunoștințe 

generale despre organizație, cultura și istoria ei de către noi-veniți, necesare adaptării și 

socializării sale. Socializarea, susține Claude Dubar, este un proces de construire, deconstruire și 

reconstruire a identității, conectat la diverse sfere de activitate, inclusiv activitatea profesională, 

pe care individul le întâlnește pe parcursul vieții și de la care învață să devină actor. În cazul 

deținutului nou-venit, putem spune că socializarea este una negativă, care îl pregătește pe deținut 

să supraviețuiască în detenție. 

În opinia noastră, sistemul penitenciar trebuie să pună în executare hotărârile instanțelor de 

judecată de aplicare a pedepselor și a măsurilor privative de libertate într-un mod individualizat. 

Sistemul dat trebuie să mențină ordinea și disciplina în vederea asigurării unui climat ce respectă 

drepturile și demnitatea umană a persoanelor private de libertate. În pofida eforturilor de 

umanizare a legislației penale în privința reducerii pedepselor, rata populației penitenciare a 

Republicii Moldova este de 215,2 deținuți la 100.000 de locuitori, la data de 31 ianuarie 2018, 

ceea ce depășește cu mult media europeană, de aproximativ 140 de deținuți 253, p.6. Spre 

exemplu, în Niderlanda este de 54,4 deținuți, în Danemarca – de 63,2, iar în Norvegia – de 65,4 

rata populației penitenciare la 100.000 de locuitori în aceeași perioadă a anului. Federația Rusă 

prezintă cea mai înaltă rată a populației penitenciare – de 418,3 la 100.000 de locuitori 253, 

p.6. În ianuarie 2021, numărul total al persoanelor condamnate a fost de 6429, dintre care 289 



121 
 

sunt femei, care își ispășesc pedeapsa la penitenciarul nr.7 Rusca, iar 32 de minori se află în 

detenție la penitenciarul nr.10 Goian. 

În penitenciarele din Republica Moldova, unde cei din vârful ierarhiei populației 

deținuților se impun prin intermediul elementelor subculturii penitenciare, siguranța deținuților 

care nu doresc să aibă nimic comun cu această subcultură trebuie să fie printre obiectivele 

angajaților. Relația de antagonism dintre blatnîie și obijenîie sau oricare alte tipuri de relații 

ostile dintre deținuți este necesar de prevenit și de fortificat relații pozitive, de încredere, 

deschise dintre deținuți, dintre deținuți-angajați. Garantarea siguranței poate porni de la 

supravegherea mai îndeaproape a deținuților care reprezintă pericol pentru ceilalți, de obicei, cei 

din vârful ierarhiei. O condiție a acestei siguranțe în penitenciar trebuie să fie respectarea 

drepturilor omului pentru toți deținuții din toate straturile. 

În multe dintre penitenciarele, vizitate pe parcursul studiului, deținuții sunt repartizați în 

sectoare de 50-100 de persoane, ei sunt cazați în dormitoare comune, sunt în contact unii cu 

ceilalți pe parcursul celor 24 de ore. Această stare a lucrurilor, pe de o parte, considerăm că oferă 

un gen de viață socială, însă condamnații, care ajung prima dată în penitenciar, nimeresc într-un 

mediu în care nu sunt propagate binele și moralitatea de către condamnații recidiviști, ci opusul 

lor. Un deținut în vârstă intervievat a spus cu referire la posibilitatea însușirii comportamentului 

infracțional: „Aici e o adevărată universitate”. În detenție avem influența negativă a straturilor 

superioare asupra celor inferioare, iar resocializarea este greu de realizat din cauza interdicțiilor 

impuse deținuților de către liderii informali de a participa la diferite activități din penitenciar. 

Refuzul deținuților este explicat astfel: „Nu permite polojeneț, nu permit normele informale”.  

Resocializarea, în mare parte, este realizată de către Serviciul Educație, Psihologie și 

Asistență Socială din instituțiile penitenciare, iar activitățile pe care le realizează sunt cele din 

domeniul instructiv-educativ  ce vizează reintegrarea în societate. Câteva dintre programele din 

penitenciare, indicate pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor și afișate pe panouri în 

penitenciare, sunt: Programul de inițiere a deținuților în domeniul științelor socio-juridice; 

Programul cu privire la pregătirea pentru eliberarea deținuților din detenție „Prosocial”; 

Programul cu privire la încadrarea deținuților în câmpul muncii etc. 

Pornind de la situația existentă în instituțiile penitenciare din Republica Moldova, 

considerăm că este necesar de elaborat un model, o schemă teoretică care ar reda esența 

elementelor fundamentale ale fenomenului subculturii penitenciare și modalitățile suprimării ei. 

Termenul de model este utilizat cu semnificaţia de imagine globală ce conturează un fenomen 

important, luând în considerare natura unităţilor componente şi raportul dintre acestea. 
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Modelele sunt construite pe baza delimitării problemelor specifice ale unui sistem și permit de a 

modela și descoperi regularități și tendințe în acest sistem.  

Modelul ce contribuie, în viziunea noastră, la minimalizarea influenței negative a 

subculturii penitenciare include: 

- componenta pedagogică – misiunea responsabililor în penitenciar de această componentă 

este de a modela subiecții educaționali, de a dezvolta personalități complexe ale celor 

care au ajuns în penitenciar pentru comiterea unor crime; implicarea ONG-lor cu diferite 

activități educative, consiliere filosofică, psihologică etc. de care au nevoie deținuții în 

penitenciar, dacă nu se reușește cu forțele angajaților;  

- componenta religioasă – un rol important în neutralizarea influenței subculturii 

penitenciare îl au comunitățile religioase care oferă suport prin diferite activități de 

educație și asistență religioasă. Aflându-se în camerele de rugăciuni sau biserici, deținuții 

regăsesc un spațiu în care își pot găsi liniște sufletească și/sau o persoană, cum ar fi 

preotul, pentru a se confesa având siguranța respectării confidențialității; 

- componenta organizațională și de drept – această componentă permite angajaților 

înțelegerea: funcționării instituției penitenciare în care activează; regulamentelor interne 

care trebuie de cunoscut și respectat; importanței acțiunilor direcționate spre a micșora 

numărul de infracțiuni în penitenciar. Componenta de drept ar oferi deținuților 

cunoștințele necesare de a putea cere respectarea drepturilor omului; ar insista pe 

cunoașterea obligațiilor de către deținut etc.; 

- componenta psihologică – lucrul corecțional cu deținuții să fie realizat ținând cont de 

particularitățile individuale ale personalității deținutului; mărirea numărului de psihologi 

și asistenți sociali în instituțiile penitenciare care ar reuși să consilieze și să lucreze cu 

fiecare deținut. Consilierea psihologică și filosofică, realizată în penitenciar, să fie 

intervenția care va avea din start scopul autocunoașterii și dezvoltării personale; 

- componenta infrastructurii – crearea și îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă; 

majorarea numărului de stimulări pentru respectarea cerințelor specifice regimului de 

detenție; oferirea asistenței medicale de calitate pentru deținuți; 

- componenta instruirii continue a angajaților – instruirea în domeniul pedagogiei, 

psihologiei și reabilitării sociale a angajaților din instituțiile penitenciare; însușirea unor 

programe care să răspundă riscurilor și necesităților deținuților. Instruirea continuă poate 

include participarea la cursuri, seminare, mese rotunde și conferințe cu scopul creșterii 

profesionalismului. Conținutul acestora trebuie să fie adaptat în funcție de nevoile 

individuale ale angajaților. Încurajarea autoinstruirii când însăși persoana este cea care 



123 
 

decide asupra modului în care să facă această instruire, asupra timpului acordat acestei 

pregătiri și locului unde urmează să se deruleze activitatea. 

Suntem de părerea că elementele trebuie să fie analizate în interacțiune, dar nu  izolate. 

Modul de a gândi și de a aprecia al deținuților reflectă, deseori, subcultura comunității 

penitenciare și mai puțin punctul personal de vedere. În mediul penitenciar, deținuții nou-veniți 

adoptă acest mod de gândire, valorile și motivațiile pentru a se adapta mai ușor la această lume, 

însă programele de resocializare și tratament ar putea să reducă influența acestei noi perspective 

asupra vieții. Obiectivele resocializării deținuților, în viziunea noastră, sunt: reducerea efectelor 

negative ale mediului penitenciar în general, ale subculturii penitenciare în particular; folosirea 

bine gândită a timpului detenției, aplicarea strategiilor de evitare a recidivei; și pregătirea pentru 

revenirea în comunitate. Aceste obiective pot fi atinse când în penitenciare sunt utilizate eficient 

resursele, fiind încurajate: îmbunătățirea, păstrarea relațiilor cu familia; calificarea profesională; 

accesarea unui loc de muncă; școlarizarea; păstrarea sănătății prin adoptarea igienei corpului și a 

minții; renunțarea la dependența de diverse substanțe; însușirea gestionării furiei etc. 

În continuare propunem următoarele recomandările în vederea atingerii obiectivelor ce stau 

în fața angajaților privind diminuarea influenței subculturii penitenciare și resocializarea 

deținuților: 

1. Implementarea unei abordări integrate în combaterea comportamentelor criminale din 

penitenciar și din societate. Realizarea unor activități educaționale consecvente cu 

deținuții pentru a preveni relațiile negative dintre indivizi fundamentate de subcultura 

penitenciară. Îmbunătățirea calității activităților instructiv-educative și profesionale cu 

deținuții. 

2. Desfășurarea unor activități de resocializare orientate către autoritățile din mediul 

criminal, cu accent pe renunțarea la ideile și principiile neconforme cu cele din societate. 

Izolarea purtătorilor activi de idei criminale de majoritatea persoanelor care execută 

sentința pentru a minimaliza influența acestora asupra deținuților care nu doresc să 

urmeze normele subculturii penitenciare. Identificarea mijloacelor care ar permite lipsirea 

autorităților criminale de a putea influența economic asupra deținuților în scopul 

manipulării lor. 

3. Înlocuirea obșeacului pe care îl deține comunitatea deținuților cu o fundație care și-ar 

consolida efortul de suport material reciproc al deținuților. 

Pentru societatea în care trăim, scopul principal este acela de a păstra un echilibru, o ordine 

socială şi normativă, prin folosirea diverselor mijloace legale. Aşadar, diminuarea fenomenului 

subculturii va aduce cu sine mult mai multe persoane resocializate, care nu vor prezenta pericolul 
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de a recidiva. Pentru aceasta este nevoie de eforturi conjugate ale tuturor: angajați, deținuți, 

familie, societate, biserică, ONG etc. Rolul filosofului şi antropologului, la nivel național, este de 

a fi în susținerea politicilor de reformare a sistemului justiției, a sistemului penitenciar. Filosofii 

și antropologii, având cunoștințe profunde în domeniul culturii, istoriei şi politicului, pot oferi 

perspective care vor ajuta să minimalizeze influența subculturii penitenciare care întrunește 

calitățile unei subculturi criminale. 
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3.2 Aspecte ale reformării sistemului penitenciar și ale umanizării detenției 

 

Reformarea sistemului penitenciar și umanizarea detenției, ca prim pas, presupune analiza 

mecanismelor de funcționare a instituțiilor; identificarea etapelor pentru modernizarea 

instituțiilor; analiza costurilor, a rezultatelor care ar urma să apară; analiza tratamentelor, 

programelor la care sunt supuși deținuții; analiza eficienței penitenciarelor în general. Reforma 

sistemului penitenciar a început în anul 1996, când Direcția Instituțiilor Penitenciarelor a trecut 

în subordinea Ministerului Justiției, transformându-se în Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

al Republicii Moldova. Acest proces a fost însoțit de anumite reforme în sistemul de executare a 

pedepselor privative de libertate și executarea sarcinilor specifice instituțiilor sistemului 

penitenciar. În anul 2018, Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Republicii Moldova a fost 

reformat în Administrația Națională a Penitenciarelor, care exercită atribuțiile şi implementează 

politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi 

detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum 

şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate [107]. Reformele au vizat 

umanizarea regimului de detenție; respectarea demnității umane; nediscriminare bazată pe 

naționalitate, cetățenie, opinii politice și convingere religioasă a deținuților; îmbunătățirea 

cantitativă și calitativă a normelor de alimentare; suplimentarea drepturilor acordate persoanelor 

private de libertate; accesul neîngrădit la mijloacele de informare în masă; asigurarea 

transparenței sistemului penitenciar etc. 

După cum afirmă cercetătorul român Bruno Ștefan, „civilizarea”, reformarea 

penitenciarelor este un proces greu de realizat din cauza închiderii acestora față de lumea 

externă, deoarece „se produce forțat la presiunile internaționale, ale organizațiilor 

neguvernamentale și ale presei. În fața civilizării inevitabile, schimbările sunt mai întâi formale, 

de multe ori adoptate prin mimarea lor” 27, p.13. După cum am menţionat anterior, deşi 

această constatare a fost făcută cu referire la instituțiile penitenciare din România, ea este 

valabilă și pentru cele din Republica Moldova. Cei care au susținut Administrația Națională a 

Penitenciarelor în reformele pe care și le-au asumat a fost Misiunea Norvegiană de Experţi 

pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). NORLAM a fost un program 

sectorial implementat de către Ministerul Justiţiei şi Securităţii Publice al Norvegiei, finanţat de 

către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei. Echipa de profesioniști înalt calificați, printre 

care judecători, procurori, avocați, șefi de penitenciare, au activat în Republica Moldova, în baza 

Memorandumului de Înţelegere bilateral, semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Regatului Norvegiei la 3 mai 2007. Scopul principal al acestei misiuni a fost de a oferi asistenţă 
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în consolidarea competenţelor sistemului justiţiei şi profesiilor juridice pentru creşterea eficienţei 

instituţiilor care garantează drepturile omului şi ale statului de drept în Republica Moldova în 

conformitate cu angajamentele şi obiectivele de integrare europeană a Republicii Moldova. 

Câteva dintre proiectele derulate de experții acestei misiuni sunt: Crearea unui penitenciar 

model pentru minori conform standardelor europene 2011-2015; Tratare umană și 

individualizată a deținuților 2016-2017 etc. NORLAM a contribuit la îmbunătățirea condițiilor 

de detenție în penitenciarul nr.7 Rusca. În cooperare cu angajații acestui penitenciar, a reușit să 

realizeze următoarele: inaugurarea sectorului deschis; evaluarea funcţională și analiza proceselor 

interne; cercetarea antropologică în domeniul violenţei domestice, realizată în comun cu Centrul 

de Studii Calitative în Antropologie, departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de 

Stat din Moldova; instruirea angajaţilor penitenciarului; organizarea activităţilor instructiv-

educative pentru femeile aflate în detenţie etc. Scopul eforturilor a fost de a contribui la 

pregătirea femeilor pentru eliberare și reintegrarea lor socială reușită 153, p.10. 

Oficiul Consiliului Europei în Chișinău este una dintre cele mai importante organizații 

interguvernamentale din Europa, care este interesată de apărarea drepturilor omului, a statului de 

drept etc. Unele dintre proiectele susținute de această organizație și aflate în derulare sunt: 

Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica 

Moldova; Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar 

din Republica Moldova etc.  

UNICEF, în anul 2002, a inițiat un prim proiect comun cu Guvernul – Reformarea 

sistemului justiției juvenile, urmat și de alte proiecte similare, care aliniază sistemul de justiție din 

Republica Moldova la standardele internaționale. În prezent, numărul copiilor dejudiciarizați a 

crescut, iar al celor în arest preventiv sau condamnați la privațiune de libertate este mai mic. Dintre 

ultimele proiecte ale UNICEF privind minorii în detenție este proiectul Facilitarea reintegrării 

sociale a copiilor din penitenciarul nr.10 Goian prin valorificarea potențialului lor intelectual și 

cultivarea unor abilități noi prin intermediul artelor vizuale, care s-a desfășurat în perioada iulie-

decembrie 2018. Doisprezece băieți cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, cu ajutorul experților, au 

descoperit procesul de developare a fotografiei, interpretarea semnificației fotografiilor proprii și ale 

colegilor lor. 

O constatare a cercetătorilor, preocupați de cotidianul din mediul penitenciar, este că fiind 

instituții de exercitare a controlului pedepsei, ele reprezintă, în primul rând, prejudicierea 

societății și nu a victimei. Rolul principal al penitenciarului din perspectivă socială este de a 

anihila pentru o perioadă de timp elementele ce pot afecta stabilitatea și ordinea în societate. 

Conform lui L.Rotariu „Neutralizarea este posibilă prin slăbirea legăturilor sociale stabilite 
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anterior, prin decăderea rolurilor sociale anterior formate, prin trasarea unui rol generalizat: acela 

de a fi deținut, prin incapacitatea individului pedepsit de a decide asupra propriului corp și prin 

privarea spațiului intim” 195, p.240. Drept consecință, penitenciarele, în loc să returneze 

societății persoane resocializate care să se integreze ușor în societate, persoane care au 

conștientizat pedeapsa și au urmat corectarea, reîntorc societății indivizi mai greu de tratat decât 

fuseseră când au intrat în penitenciar. Închisorile sunt adevărate „pagube penologice” 27, p.26. 

Aprecierea dată de către cercetătorul Ștefan Bruno reflectă și poziția noastră în acest sens, 

constatare pe care o putem  face în urma realizării interviurilor cu deținuți eliberați din 

penitenciar, care întâlnesc mari dificultăți de a se reintegra în societate. 

Menținerea în penitenciar a unor condiții ce violează drepturile omului și demnitatea lor 

este un indicator al reformelor aplicat ineficient. Reforma penitenciarelor trebuie să aibă drept 

rezultat încurajarea bunelor relații între deținuți, dezvoltarea oportunităților pentru diverse 

activități utile, crearea condițiilor decente de muncă și viață. În acest scop, afirmă Ș.Bruno, „s-au 

stabilit standarde minime cu privire la suprafața și înălțimea celulei, la lumină și ventilație, la 

accesul la grupurile sanitare din interiorul celulei, la bucătărie, săli de sport și de baie, la 

necesitățile de comunicare, la nevoile sexuale etc.” 27, p.27. 

Aglomerarea peste măsură are loc atunci când nu există spațiu pentru satisfacerea unor 

nevoi ale deținuților, printre care necesitatea de intimitate, dar și dificultatea accesului la 

serviciile medicale, serviciile asistentului social, consilierea psihologului etc. Supraaglomerarea 

duce la creșterea nivelului de stres al deținutului, contribuie la creșterea numărului de 

comportamente violente între deținuți. Aceasta face, practic, imposibilă resocializarea 

condamnatului. 

În acest context, relatăm că sunt autori care afirmă că există un interes în menținerea 

supraaglomerării din partea conducerii penitenciarelor, chiar dacă aceasta stresează puternic angajații 

și deținuții. Explicațiile sunt multiple și diverse, iar în viziunea lui W.G.Graham acestea sunt: 

1. soluționarea supraaglomerării „necesită sume mari de bani care sunt investite în 

întreținere și construirea de noi penitenciare;  

2. supraaglomerarea perpetuează nevoia pentru asigurarea unei securități mai ridicate, 

implicând dinamici privind personalul militar;  

3. supraaglomerarea oferă posibilități considerabile de exercitare a unor presiuni profitabile 

(mită) asupra deținuților din partea celor responsabili de luarea deciziei privind arestul, 

cauțiunea, eliberarea condiționată sau supravegherea la toate punctele de contact;  
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4. supraaglomerarea presupune un ritm încetinit al schimbării și o bază limitată a procesului 

de reformă” 97, p.11. 

Cercetările de teren, realizate în cadrul prezentei teze de doctor, confirmă existența 

supraaglomerării în instituțiile penitenciare din Republica Moldova. Astfel, considerăm că este 

necesar ca Administrația Națională a Penitenciarelor să ia în calcul aceste efecte ale 

suprapopulării penitenciarelor. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

sau Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă ca fiecare deținut să dispună de cel puțin 4 

m2 de spațiu personal în celule destinate cazării multiple. În  prezent, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului insistă asupra asigurării unui spațiu minim de 3 m2 pentru fiecare deținut 

pentru a respecta prevederile articolului 3)” 151, p.27. Una dintre soluții pare a fi construcția, 

amenajarea de noi spații de detenție, însă, considerăm că este mai corect, în aceste circumstanţe, 

de revăzut fluxul de persoane condamnate.  

Așteptările pe care le avem în legătură cu viața cotidiană în penitenciar sunt ca angajații 

penitenciarului să mențină demnitatea deținuților și să asigure cu profesionalism un mediu 

carceral uman, deoarece „în orice circumstanță, personalul trebuie să se comporte și să-și 

îndeplinească sarcinile astfel încât să constituie un exemplu și o influență pozitivă asupra 

deținuților și să suscite respectul acestora”, remarcă J.Murdoch şi V.Jiricka 151, p.57. 

Atunci când sunt abordate subiecte privind condamnarea și ispășirea pedepsei, deseori se 

face trimitere la două tipuri de sisteme de justiție: cea tradițională și cea restaurativă. 

Particularitățile specifice sistemului de justiție tradițională și de justiție restaurativă sunt 

prezentate în tabelul de mai jos 178. 

Tabelul 3.1. Justiția tradițională versus justiția restaurativă 

Justiția tradițională (retributivă și 

reabilitativă) 

Justiția restaurativă 

Victimele au un rol periferic în cadrul 

procesului. 

Accentul este pus pe pedepsirea sau 

tratarea infractorului. 

Comunitatea este reprezentată de Stat. 

Părțile se situează pe poziții adverse. 

Victimele au un rol central în cadrul procesului. 

Accentul este pus pe repararea răului produs între 

infractor și victimă, poate între infractor și 

comunitatea largă.  

Membrii și organizațiile comunității au un rol 

activ.  

Procesul este caracterizat de dialog și negociere 

între părți. 

Sursa: Programe de justiţie restaurativă în lumea contemporană. Analiză documentară, 

2005. 

Rezoluția 2002/12 a Organizației Națiunilor Unite cu referire la Principiile fundamentale 

privind utilizarea programelor restaurative în materie penală conține precizări referitoare la 

termenul de justiție restaurativă, analizează condițiile de utilizare a programelor de justiție 
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restaurativă, precizează principiile și standardele de implementare a practicilor de justiție 

restaurativă. Procesul restaurativ este un proces în care infractorul și victima, membri ai 

comunității afectați de infracțiune, participă împreună, în mod activ, la rezolvarea problemelor 

create de infracțiune, cu ajutorul unui mediator. 

Programul de justiție restaurativă poate fi desfășurat în orice moment al procesului 

judiciar. În situația dată este important de a avea acordul victimei și infractorului, de a asigura 

securitatea acestor două părți, precum și de a ține cont de diferențele culturale dintre cele două 

părți. Abordând problema înfăptuirii justiției restaurative, Ștefan Bruno afirmă că penitenciarul 

trebuie să fie o instituție reparatorie, „care să identifice nevoile și să ofere o vindecare a rănilor 

produse victimelor, comunității, infractorilor, rudelor și relațiilor dintre aceste părți” 27, p.172. 

Mediatorul, în acest caz, are un rol principal, este persoana care are cunoștințe temeinice în 

domeniul filosofiei, psihologiei, antropologiei, asistenței sociale, dreptului. Principiile pe care se 

va baza în justiția restaurativă sunt: participarea voluntară, asumarea responsabilității, respectul 

reciproc, consensul, reparația care poate fi oferită victimelor, preocupare în mod egal de toți 

participanții la proces, reintegrarea socială a infractorilor,  contribuție la evitarea recidivei etc.  

Conducerea și angajații din instituțiile penitenciare sunt cei care au sarcina de a reeduca pe 

cei care au încălcat legea penală, dar trebuie să o facă astfel încât să respecte demnitatea fiecărui 

deținut și să nu admită rele tratamente față de aceștia. În lucrarea Combaterea relelor tratamente 

în penitenciare, publicată cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei Susținerea 

reformei justiției penale în Republica Moldova, adresată colaboratorilor sistemului penitenciar, 

atenția este concentrată asupra următoarelor subiecte: interzicerea aplicării relelor tratamente în 

închisoare; dezvoltarea unor noi obligații în ceea ce privește combaterea impunității celor care 

aplică rele tratamente în locurile de detenție etc. Lucrarea definește noțiunile de tortură, 

tratament inuman, tratament degradant. Conform autorilor, tratamentul inuman provoacă 

suferințe fizice sau psihice intense, în timp ce tratamentul degradant este tratament conceput 

pentru a trezi victimelor sentimente de teamă, angoasă și inferioritate care pot să îi umilească și 

înjosească, chiar să le slăbească rezistența fizică sau morală 151, p.23. Tortura și tratamentul 

inuman indică intensitatea suferinței resimțite de persoana supusă acestor tratamente. 

Angajații penitenciarului trebuie să fie responsabili de situația existentă în penitenciar, 

trebuie să protejeze deținuții de alți deținuți sau de angajați care îi supun la rele tratamente. 

Conform deținuților intervievați, incidente violente între deținuți-deținuți, deținuți-angajați sunt 

prezente, ele luând diverse forme: de la hărțuiri subtile până la violență fizică de mare gravitate. 

Angajații penitenciarului trebuie să fie atenți la semnele care vorbesc despre existența situațiilor 

de conflict, însoțite de acte de violență pentru a interveni. În acest sens, sunt necesare relații 
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pozitive dintre angajați și deținuți și o bună pregătire a personalului în soluționarea conflictelor, 

în comunicarea interpersonală. Angajații trebuie să înceapă cu evaluarea factorilor de risc ai 

deținutului chiar de la venirea în penitenciar; ulterior să fie realizată o reevaluare a acestor 

factori. Prin factori de risc sunt înțelese caracteristicile specifice ale deținuților, care, dacă nu 

sunt luate în considerație, pot duce la adoptarea unor decizii incorecte de către angajați privind 

această persoană, pot duce la pedepse disciplinare care pot dăuna mult deținutului. 

Necunoașterea factorilor de risc poate conduce la oferirea necorespunzătoare a programelor de 

resocializare și a  asistenței medicale.  

Cercetătorii evidențiază două tipuri a factorilor de risc: factori statici și factori dinamici. 

Factorii statici se referă la istoria infracțională a persoanei: sexul, tipul infracțiunii, existența 

infracționalității în familie. Factorii dinamici sunt cei care suferă schimbări pe parcursul vieții 

individului; printre aceștia sunt: situația financiară, locul de trai, locul de muncă, dependența de 

substanțe narcotice sau alcool etc. Evaluarea riscurilor trebuie realizată de către juriști, angajații 

din penitenciare, asistenți sociali în mod repetat și regulat, inițial în arestul preventiv, apoi pe 

parcursul detenției și înainte de eliberare. Evaluarea dată va influența: clasificarea nivelului de 

securitate pentru infractor; alegerea programului pe care acesta îl va primi pe durata încarcerării; 

eligibilitatea sa pentru eliberare temporară; şi data punerii sale în libertate 151, p.40. 

Umanizarea este concepția potrivit căreia omul dispune de un potențial care necesită 

valorificat. Umanizarea sistemului penitenciar ar trebui să înceapă de la o serie de 

compartimente considerate de către noi extrem de importante. Acestea sunt următoarele: 1. 

Servicii medicale de calitate; 2. Consiliere filosofică, psihologică etc.; 3. Programe destinate 

consumatorilor de droguri; 4. Programe de reducere a infectării deținuților cu HIV/SIDA, 

tuberculoză, hepatită; 5. Examinarea posibilității de depunere a plângerilor, sesizărilor etc. În 

continuare vom analiza fiecare dintre aceste componente, care necesită a fi reformate și 

umanizate.  

Serviciile medicale de calitate. Serviciile medicale din penitenciar trebuie să permită 

asigurarea tratamentului și asistenței medicale de calitate. Pentru aceasta este nevoie de personal 

calificat, dar și de cabinete dotate cu instalații şi echipamente corespunzătoare. Deținuții trebuie 

să aibă oricând acces la medic, iar o mare atenție să fie acordată noi-veniților și celor care sunt 

încarcerați solitar în celulă. În primul caz este vorba de persoane care nu cunosc foarte multe 

despre instituția penitenciară, regulamentul instituției, drepturile pe care le au, dar, mai ales, sunt 

afectați emoțional de situația în care se află la moment. În cazul celor încarcerați solitar, faptul că 

sunt fără colegi care ar putea anunța problema de sănătate ce a apărut, pot suferi din cauza 

neacordării asistenței medicale la necesitate. Urmarea tratamentului, în multe cazuri, nu trebuie 
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lăsată la decizia deținutului; deținutul trebuie să fie informat de riscurile la care se supune. Un alt 

moment sesizat de către diverși cercetători este faptul că personalul medical trebuie să fie 

informat cu privire la încarcerările solitare, trebuie să viziteze deținutul imediat după plasare în 

mod regulat, cel puțin o dată pe zi, să îi acorde asistență și tratament medical cu promptitudine, 

la necesitate. Experții în etica medicală A.Lehtmets, J.Pont afirmă că: „Personalul medical 

trebuie să raporteze directorului închisorii ori de câte ori sănătatea deținutului este pusă în mod 

grav în pericol prin plasarea în regim de încarcerare solitară” 125, p.25. 

Persoanele cu necesități speciale sunt cele mai vulnerabile în mediul penitenciar. 

Numeroase studii arată că persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, din cauza handicapului lor, 

„nu înțeleg și/sau nu pot face față condițiilor stricte și rigide ale unei „instituții totale”, precum 

închisoarea, și sunt expuse riscului de abuz psihic sau fizic din partea personalului care nu se 

ocupă cu îngrijirea, cât și a celorlalți deținuți” 125, p.18. Angajații penitenciarului au obligația 

de a susține, proteja această categorie de deținuți, iar absența unor măsuri concrete ce vizează 

deținuții din această categorie duce la tratamente degradante care sunt condamnate de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. 

Medicii, în virtutea profesiei lor, trebuie să stabilească o relație medic-pacient bazată pe 

încredere. Ei sunt persoanele care vor susține pacientul în timpul soluționării problemei de 

sănătate, informând deținutul privind modul sănătos de viață și încurajându-l să urmeze aceste 

recomandări. Astăzi, persoana are nevoie de autodeterminare în toate domeniile vieții, chiar dacă 

este încarcerat. În situație de boală, având rol de pacient, ea trebuie să aleagă, ghidat, consiliat de 

medic, calea individuală a tratamentului, a terapiei. Acest model de relație este cunoscut ca 

model participativ în relația medic-pacient. Obiectivul principal al medicului este să aleagă un 

tratament adecvat bazându-se pe luarea deciziilor de fiecare dintre partenerii relației medic-

pacient. Medicul va începe prin a explica boala pe înțelesul pacientului, adaptând limbajul la 

persoana care stă în fața sa, iar drept rezultat vom obţine eficacitatea tratamentului. 

Consiliere filosofică, psihologică etc. Consilierea este importantă, în primul rând, în 

reducerea actelor de autovătămare sunt comportamente care se referă la afectarea intenționată, 

conștientă și directă a propriului corp fără intenții letale, dar care duc la un anumit grad de injurie 

fizică și psihică. Metodele de autovătămare sunt următoarele: supradoze de substanțe toxice; 

tăierea sau crestarea pielii pe brațe, picioare sau burtă cu un obiect ascuțit, precum un cuțit sau 

lamă; zgârierea pielii până la sângerare; provocare de arsuri; inserare în piele a acelor; lovirea 

corpului cu diferite obiecte; mușcare etc. Conform cercetării realizate, se deosebesc două tipuri 

de acte de autovătămare: non-suicidare – fără intenția de a muri și suicidare – cu intenție de a 

muri. Actele de autovătămare non-suicidare sunt de trei tipuri: 1.Amenințare de suicid prin care 
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subiectul vrea să lase să se creadă că are intenția de a muri, dar, de fapt, nu este așa. Scopul este 

de a i se oferi ajutor; 2.Comportamentul auto-vătămător direct care se manifestă prin rănirea, 

lezarea deliberată și directă a țesuturilor corpului fără intenția observabilă de a muri; 3.Gândurile 

de autovătămare fără a întreprinde ceva 243, p.4. 

Condițiile declanșatoare a comportamentului autovătămător sunt sentimentul singurătății, 

însoțit de gânduri negative, precum: amintiri neplăcute, furie, ostilitate, vinovăție, rușine, tristețe, 

anxietate. Unii condamnați nu se pot împăca cu gândul că se află în detenție, care le va afecta în 

viitor relațiile cu familia, vecinătatea, comunitatea. Prin aceste acte de autovătămare unii caută 

atenție, alții atenționează despre problemele existente în mediul penitenciar și despre faptul că au 

dificultăți în rezolvarea lor.  

Comportamentele autovătămătoare pot fi manifestate atât de persoanele nou-sosite, cât și 

de cele care au deja o anumită perioadă de detenție. Toți cei care activează în instituțiile 

penitenciare trebuie să înțeleagă, că orice caz de autovătămare este bine să fie examinat medical 

și consiliat de un psiholog profesionist. Cercetătorii din domeniu A.Lehtmets, J.Pont indică 

faptul că actele de autovătămare „reflectă în mod frecvent probleme și stări de natură psihologică 

sau psihiatrică și trebuie să fie abordate mai degrabă din punct de vedere terapeutic, decât 

punitiv” [125, p.41. Izolarea deținuților care manifestă astfel de comportamente poate agrava 

problemele psihologice sau psihiatrice ale acestora. Limbajul simbolic al autovătămării este un 

mod de a spune ceea ce nu a fost spus. 

Programe destinate consumatorilor de droguri. Consumul de droguri este strâns legat de 

comportamentele autovătămătoare. Angajații ezită să vorbească despre faptul că în penitenciare 

se consumă droguri. Însă, este necesar de recunoscut problemele existente pentru a putea găsi și 

aplica diverse soluții pentru remedierea lor. Astfel, este arhicunoscut că: consumul de droguri 

injectabile duce, în cazul neutilizării seringilor de unică folosință, la răspândirea HIV/SIDA, a 

hepatitei C și a altor infecții. Deținutul de astăzi este persoana de mâine din comunitate și, deci, 

la eliberare, expunem riscului familia şi comunitatea. Conform Strategiei Naționale Antidrog pe 

anii 2011-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1208, la sfârșitul anului 2008, în 7 

instituții penitenciare a fost inițiat serviciul schimb de seringi, în cadrul programelor de reducere 

a riscurilor. În Strategia Națională Antidrog pentru perioada 2013-2020 este stipulat că 

Departamentul Instituții Penitenciare va implementa măsuri și intervenții cu scopul de a preveni 

și a reduce pătrunderea drogurilor în instituțiile de detenție, va oferi servicii de prevenire, 

tratament al consumului de droguri [220. Experții A.Lehtmets şi J.Pont apreciază că programul 

ce a oferit schimbarea de ace/seringi în închisoare a fost un exemplu impresionant de bună 
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practică pentru prevenirea răspândirii diferitor infecții, care „a devenit posibil doar atunci când 

autoritățile și, ulterior, publicul au acceptat aceste realități” [125, p.55.  

Dacă drogurile împachetate în cantități mici pot scăpa atenției în timpul percheziției, 

seringile sunt mai voluminoase, sunt vizibile și pot da de bănuit că vor fi utilizate pentru 

consumul de droguri. Aceasta duce la disponibilitatea drogurilor injectabile în penitenciar și 

indisponibilitatea instrumentelor de injectare; drept consecință are loc reutilizarea seringilor. Este 

necesar de menționat că utilizarea oricăror tipuri de droguri este însoțită de riscuri pentru 

sănătate, precum: încetinirea capacității de gândire și de reacție, frisoane, aritmie-tahicardie, 

convulsii, depresii, oboseală musculară, hepatită, HIV/SIDA, distrugeri ireversibile ale 

creierului, distrugerea sistemului nervos, probleme stomatologice, septicemia bacteriană, abcese 

pulmonare etc. Consumul de droguri îl face pe om să ajungă defavorizat la nivel social, să ajungă 

la sărăcie, izolare socială, prostituție, criminalitate. Un alt risc la care se expun aceste persoane 

este supradoza letală de drog. 

Concluzia este că măsurile de prevenire și tratament al consumului de droguri, realizate 

eficient, vor duce la prevenirea răspândirii bolilor infecțioase; aceasta este demonstrat prin 

programe similare derulate în comunitate în rândul consumatorilor de droguri injectabile. 

Programe de reducere a infectării deținuților cu HIV/SIDA, tuberculoză, hepatită. 

Infectarea cu HIV/SIDA, tuberculoză, hepatită are dimensiunile unui fenomen existențial 

important de cercetat. Aceste maladii influenţează societatea umană în multe din aspectele sale: 

economic, social şi politic. Combaterea și prevenirea infecției HIV/SIDA și a tuberculozei în 

Republica Moldova este primordială și, în acest sens, guvernul Republicii Moldova și-a asumat o 

serie de angajamente pe care trebuie să le realizeze. Fondul Global pentru Combaterea SIDA, 

Tuberculozei și Malariei susține în Republica Moldova proiectul Fortificarea managementului 

Tuberculozei cu rezistența medicamentoasă în Republica Moldova. Printre beneficiari sunt 

deţinuţii și furnizorii îngrijirilor medicale implicaţi în diagnosticare, managementul de caz şi 

tratarea tuberculozei multidrog-rezistentă (MDR-TB). Alte organizații preocupate de această 

problemă sunt: Organizaţia Obştească „Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, al cărei grup-ţintă 

sunt deţinuţii; Centrul de Informaţii „GenderDoc-M”, grupul-ţintă – comunitatea LGBT din 

penitenciare, centrele social regionale, grupul-țintă – persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, 

tuberculoză, printre care persoanele eliberate din detenție etc. 

Riscul infectării cu HIV/SIDA este prezent din cauza consumului de droguri pe cale 

intravenoasă, folosirii în comun a instrumentelor de tatuare, relațiilor sexuale neprotejate etc. În 

primul rând, este necesar de a diagnostica persoanele date și de a iniția tratamentele 

corespunzătoare. Totodată, este necesară urmărirea încărcării virale a deținuților infectați cu 
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HIV/SIDA. La eliberarea din penitenciar, trebuie  informaţi cu privire la instituțiile medicale, 

ONG-urile care, ulterior, ar putea să le ofere sprijinul necesar privind bolile pe care le au, pentru 

a nu întrerupe tratamentul pe care îl urmează, deoarece întreruperea duce la agravarea bolilor.  

Tuberculoza în penitenciare poate fi controlată prin următoarele măsuri: deținuților să li se 

ofere condiții mai bune de trai pornind de la soluționarea problemei supraaglomerării spațiului 

penitenciar; încurajarea activităților fizice în penitenciar la aer liber; alimentație de calitate și 

adecvată; prevenție, diagnostic și tratament corect al bolii; deținuților să li se ofere aceeași 

posibilitate de a se trata de tuberculoză ca și persoanelor din comunitate, adică tratamentul oferit 

să fie de calitate; realizarea activităților de informare privind sănătatea etc. 

Experții în etica medicală apreciază că asistența medicală, în perioada de tranziție din 

închisoare în comunitate, combinată cu îngrijirea psihosocială, trebuie să fie planificată cu mult 

înainte de eliberare. Conform lui A.Lehtmets şi J.Pont, examenul medical înainte de eliberare 

joacă un rol important în procesul controlului tuberculozei, HIV/SIDA, hepatitei 125, p.20.  

Principiile de bază care considerăm că trebuie să fie respectate cu privire la persoanele 

infectate de HIV/SIDA sunt: 

- Recunoașterea maladiei HIV/SIDA ca problemă de sănătate care necesită o atenție sporită 

din partea instituțiilor penitenciare și tratament eficient acordat persoanei. 

- Nediscriminarea, prevenirea persecutării acestei categorii de persoane pe motiv de boală. 

- Confidențialitatea, ce presupune că medicii, asistentele medicale, profesioniștii din 

domeniu intră în posesia unor date personale ale altor persoane pe care trebuie să le 

păstreze secrete, cu excepţia următoarelor situaţii: acceptul beneficiarului; solicitarea 

procuraturii; referirea către medici. 

- Prevenirea care presupune un ansamblu de măsuri medico-sanitare, instructiv-educative, 

impuse pentru prevenirea bolilor sexual transmisibile. 

- Tratamentul medical ce presupune totalitatea metodelor la care se recurge pentru a lupta 

împotriva unei boli. Necesitatea tratamentelor curative și tratamentelor preventive cu 

scopul de a vindeca sau preveni o boală. 

- Sprijinul emoțional persoanelor, deoarece ele pot suferi din cauza problemelor personale; 

se pot simți singure; pot avea depresie; probleme legate de viața cotidiană; pot fi 

stigmatizate social; pot avea deteriorate relațiile sociale cu colegii, familia etc. 

- Implicarea societății, adică încurajarea organizațiilor neguvernamentale să contribuie la 

prevenirea, tratamentul HIV/SIDA în mediul penitenciar și în afara lui etc.  

 Analiza diverselor studii privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei permite să 

concluzionăm următoarele: lipsa serviciilor sociale integrate pentru deținuții eliberați; 
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abandonarea tratamentului din cauza informării insuficiente a deţinuţilor în perioada detenţiei şi 

după eliberare. Abandonarea tratamentului, la rândul ei, cât şi tratamentul discontinuu, 

supervizarea ineficientă a pacientului etc. duc la o nouă formă de tuberculoză – tuberculoza 

multidrog-rezistentă (TB-MDR). Tratamentul TB-MDR este mult mai lung, mai scump și mai 

dificil de tolerat. 

Examinarea posibilității de depunere a plângerilor, sesizărilor etc. În Republica Moldova 

se atestă preocupări de umanizare a sistemului penitenciar. În acest context, vom menționa 

lucrările lui V.Zaharia, care abordează problematica prevenirii și combaterii torturii, asistenței 

victimelor actelor de tortură, situației curente privind tortura și alte rele tratamente, a procesului 

de documentare și raportare a situației curente privind tortura și relele tratamente etc. Autorul  

atenționează că în penitenciare este necesar de analizat: „reglementările legale privind 

investigațiile disciplinare interne; responsabilii de investigațiile disciplinare interne și 

independența funcțională a lor; competența (spectrul de probleme ce pot fi examinate); 

modalitatea de sesizare, inclusiv gradul de informare a deținuților; posibilitățile logistice de 

depunere a plângerilor; atribuțiile funcționale (solicitarea de informații, posibilitatea de a solicita 

materiale referitor la cauză, verificarea celor invocate în plângeri/sesizări); procedura de 

examinare a plângerilor, sesizărilor și durata acesteia; potențiale măsuri (ex., suspendarea din 

funcție) și sancțiuni posibile; conexiunea între măsurile non-judiciare (investigațiile disciplinare 

interne) și judiciare (pornirea urmăririi penale) de combatere a torturii; datele statistice privind 

numărul de plângeri și aspectele invocate, rezultatele investigațiilor disciplinare interne și 

categoriile de sancțiuni aplicate; furnizarea datelor despre investigațiile disciplinare interne către 

publicul general; eficiența investigațiilor disciplinare interne” 246, p.22-23. 

În Raportul Consiliului Europei privind Prevenirea Torturii și Tratamentele inumane și 

degradante sau pedepse din iunie 2018 se spune că tortura continuă să fie aplicată, inclusiv ca 

instrument politic, iar condițiile de detenție sunt cu mult sub standardele internaționale, 

apropiindu-se de tortură, după dimensiunea prejudiciilor și suferințelor cauzate persoanelor din 

custodia statului. O situație gravă reprezintă violența dintre deținuți menținută de subcultura 

penitenciară, care face multe victime omenești. Comisia notează că observațiile, analizele făcute 

în cursul vizitei din 2018 nu fac decât să confirme concluziile anterioare ale comisiei date în 

Moldova 289, p.21. 

În concluzie putem afirma că vulnerabilitatea deținuților constă în faptul că ei sunt 

condamnați la ispășirea pedepsei în instituțiile penitenciare. Această vulnerabilitate este și mai 

acută atunci când sunt: 1. relații neetice, nestatutare a angajaților care manifestă oricare tip de 

violență față de deținuți; 2. relații dușmănoase, agresive dintre deținut-deținut, care au ca 
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fundament normele informale ale subculturii condamnaților. Angajații, administrația 

penitenciarelor trebuie să prevină astfel de relații, oferind protecție adecvată celor care sunt în 

custodia statului – deținuții.  

Incidentele violente între deținuți sunt frecvente în toate penitenciarele. Acestea pornesc de 

la aspectele negative pe care le-am evidențiat mai sus: supraaglomerare, acces limitat la 

serviciile medicale, clasificarea necorespunzătoare a deținuților etc. Formele manifestate ale 

violenței încep de la hărțuire subtilă până la violență fizică și emoțională gravă. Angajații 

penitenciarelor trebuie să fie bine pregătiți în domeniul comunicării interpersonale, să intervină 

la timp și să ia decizii potrivite cazului. Experții Consiliului Europei V.Murdoch şi V.Jiricka 

menționează că: „Existența unor relații pozitive între personal și deținuți, bazate pe noțiunile de 

securitate ale detenției și pe responsabilitatea asupra deținuților constituie un factor crucial în 

acest context” 151, p.29. Administrația Națională a Penitenciarelor trebuie să ia măsuri 

decisive privind întregul sistem penitenciar care ar garanta securitatea deținuților, drepturile 

deținuților, resocializarea eficientă a deținuților, diminuarea influenței subculturii etc.  

Considerăm că este oportun, ca lucrătorii medicali din sistemul penitenciar să organizeze 

acțiuni de informare și educare privind infectarea cu HIV, hepatită B și C; să organizeze 

activități de prevenire a consumului de droguri, oferind deținuților broșuri, pliante care conțin 

informații generale cu privire la riscurile existente în cazul consumului de droguri; să ofere 

asistență medicală specifică în caz de boală. Totodată, este necesar ca psihologul din penitenciar 

să abordeze dependența de droguri într-un context individualizat, ca o problemă a persoanei ce 

implică ariile funcționale: cognitivă, comportamentală, emoțională, medicală și socială. De rând 

cu psihologul, asistentul social trebuie să contribuie, prin diverse activități specifice, la 

dezvoltarea comportamentelor prosociale, capacității de autocontrol etc. în vederea reinserției 

ulterioare a persoanelor în comunitate. De asemenea, se cere ca angajații să fie instruiți pentru a 

cunoaște elementele de comunicare interpersonală eficientă, elemente de etică care ar oferi 

înțelegerea că este neprofesionist și inuman recurgerea la maltratarea deținuților. Angajații 

trebuie să fie persoane cu „toleranța zero” față de tortură şi maltratare. Nu în ultimul rând, 

Administrația Națională a Penitenciarelor să fie deschisă pentru a colabora cu diverse instituții de 

stat sau organizații neguvernamentale, care ar oferi deținuților servicii de sănătate, educație, 

instruire etc. de calitate. 
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3.3 Modalități de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din Republica 

Moldova 

 

Resocializarea deținuților este un segment al executării pedepselor, care, în viziunea 

noastră, necesită o atenție sporită. Efortul comun al deținuților, angajaților din penitenciare, 

societății etc., poate oferi, la finalul detenției, persoane resocializate care se vor reintegra cu 

ușurință în societate. Angajații trebuie să facă tot posibilul pentru resocializarea celor care sunt în 

custodia statului, iar pentru aceasta este nevoie de calificare și dezvoltare de competențe. 

Profesionalismul angajaților îl înțelegem ca obligație de a îndeplini sarcinile de serviciu cu 

responsabilitate, corectitudine, pricepere, eficiență etc. Șansele de resocializare a deținutului  vor 

fi evidente prin menținerea legăturilor cu lumea de dincolo de zidurile penitenciarului: familia, 

prietenii, ONG-urile etc. 

Detenția, consideră diverși autori, este parțial potrivită pentru atingerea scopurilor 

pedepsei, deoarece încarcerarea modifică atitudinea societății față de persoană. După eliberare, 

este dificil ca persoana să fie acceptată înapoi în familie, de a relua prieteniile, de a găsi un loc de 

muncă etc. A.Pálvölgyi afirmă că despăgubirea victimelor și munca în folosul comunității în 

schimbul detenției va susține acceptarea condamnaților în societate, va contribui la păstrarea 

încrederii în sine 163, p.70.  

În interviurile realizate, mai mulți deținuți, atât femei cât și bărbați vorbesc despre 

neliniștea pe care o resimt în legătură cu faptul că societatea nu-i va accepta și că ei nu se vor 

putea reintegra în societate. Aceasta neîncredere apare şi la persoanele, în timpul detenției, 

participă la diverse activități organizate în penitenciar, au un loc de muncă şi au comportament 

pozitiv în comparație cu alți condamnați. Din relatările deținuților, prezentăm câteva îngrijorări 

pe care le au deținuții cu privire la reintegrarea în comunitate: 

 „Atâția ani șezuți aici, nu știu dacă mă voi putea descurca”. Deținut penitenciarul 

Brănești 

„La muncă după penitenciar nu o să mă angajeze nimeni. Dar am să merg la Agenția 

Ocupării Forței de Muncă și pe parcurs o să vedem”. Deținută penitenciarul Rusca 

„Neliniște. Cum o să mă primească societatea? Cum o să mă arate cu degetul”? Deținută 

penitenciarul Rusca 

Această frică a deținuților este una reală, ei se vor reîntoarce în familie, în comunitatea în 

care au avut loc multe schimbări. Relația cu membrii familiei poate fi una dificilă, este posibil ca 

membrii comunității să se comporte discriminator, să nu fie servicii dezvoltate în comunitate 

pentru persoane aflate în dificultate, la care se adaogă şi atitudinea discriminatorie față de foștii 
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deținuți la angajare. Cu rectitudine, locul de muncă este cel care îi poate oferi persoanei un venit 

asigurat. În cazul persoanelor eliberate, locurile de muncă accesibile sunt cele de muncitori 

necalificați, munci slab remunerate. Relatările, privind experiența negativă a persoanelor care se 

află la libertate, confirmă temerile enunțate mai sus. Din interviurile realizate cu foști deținuți, 

desprindem modalitățile în care sunt discriminați, printre care: sunt acuzați, bănuiți pe nedrept de 

comiterea a ceva ilegal, ce nu au săvârșit; sunt respinși, evitați de familie, prieteni, angajatori, 

vecini; vecinătatea resimte frica față de foști deținuți, care se fundamentează pe diverse istorii 

auzite despre această categorie de persoane; sunt refuzați sau tratați incorect de către vecini, 

angajatori sau angajați în diferite servicii, cum ar fi: sănătate, asistență socială; sunt excluși din 

diverse activități sociale la locul de trai. Atitudinea discriminatorie față de persoanele eliberate 

poate fi diminuată, de asemenea, dacă procesul de resocializare va fi realizat în penitenciare cu 

succes, începând cu prima zi a deținutului în penitenciar și va continua după eliberarea din 

penitenciar, returnând societății persoane care acționează în acord cu normele general-acceptate. 

Noțiunea de resocializare se utilizează pe larg în antropologie, sociologie, psihologie, 

pedagogie, criminologie și alte științe socio-umane. Resocializarea, conform multiplelor definiții 

existente, face parte din procesul continuu de socializare, care are loc pe parcursul întregii vieți. 

Ea implică învățarea unor noi norme și valori, renunțarea la valorile și normele neconforme celor 

general acceptate de societate. În opinia autorilor Peter L.Berger și Thomas Luckmann, 

resocializarea este o transformare a individului, când acesta „trece” de la o lume la alta drept 

consecință a emigrării, dobândirii unei noi religii, mobilității verticale ascendente, spitalizării 

prelungite, atunci procesele de resocializare după conținut devin similare socializării primare, 

deoarece permit abordarea realității dintr-o altă perspectivă [13. 

A.Giddens definește resocializarea ca un tip de modificare a personalității, prin care 

individul acceptă un model de comportament diferit de cel pe care l-a adoptat anterior. El afirmă 

că în unele situații oamenii maturi pot fi supuși resocializării, adică anihilării valorilor și 

modelelor de comportament pe care le-a avut și însușirea valorilor care, radical, sunt diferite de 

cele anterioare. Una din astfel de situații este traiul în instituții închise: clinici pentru persoane cu 

probleme psihice, închisori, cazărmi, în oricare loc izolat de lumea exterioară, unde persoanele 

nimeresc sub influența unor reguli şi cerințe dure [310, p.86. Problema care apare în cazul 

închisorilor, armatei, lagărelor de concentrare, conform autorului, constă în faptul că, la revenire, 

persoanele nu se văd ca parte a lumii din care au făcut parte, că este nevoie de o nouă 

resocializare. 

Resocializarea urmărește reeducarea individului în consens cu normele și valorile acceptate 

în societate, este proces de integrare în viața socială a indivizilor care au manifestat 
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comportamente marginale sau deviante. „Resocializarea este un mijloc de control social aplicat 

în instituții specializate și în grupuri împreună cu unele sancțiuni punitive asupra celor care au 

încălcat normele și valorile socialmente dezirabile” [66, p.503. Resocializarea are ca obiectiv 

readaptarea infractorilor la sistemul de norme și valori general acceptate de societate în scopul 

reintegrării sociale a acestora și prevenirii recidivei [135, p.16. 

În Legea Nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, Articolul 22, se stipulează că 

„resocializarea presupune un proces de influență asupra subiectului probațiunii (organizatoric, 

psihosocial, pedagogic, educativ etc.) în scop de schimbare a unor orientări negative, a 

comportamentului antisocial și de întărire a rezultatelor corectării. Elementele de resocializare 

includ: a) evaluarea personalității și a necesităților; b) evaluarea motivației pentru schimbare; c) 

evaluarea riscului de recidivă; d) supravegherea; e) asistența și consilierea” [121. 

 Definițiile de mai sus fac referire la remodelarea, transformarea personalității prin 

furnizarea unui model de comportament care este conform normelor, valorilor și atitudinilor 

societății, pentru a orienta personalitatea spre ceea ce e permis în societate. Trecerea de la o lume 

la alta, menționată de autori, are loc în două sensuri opuse în cazul persoanelor care ajung în 

contact cu mediul penitenciar, o dată la intrarea în penitenciar individul va fi resocializat negativ, 

conform normelor informale, a doua oară la ieșire, când trebuie să apară în societate remodelat 

conform normelor și valorilor acceptate în societate. 

Cercetătorul interesat de resocializare A.Pálvölgyi afirmă că atunci când ne propunem să 

corectăm un comportament infracțional, trebuie să ținem cont că: „în viața infractorului au avut 

loc schimbări pentru care a fost condamnat, deci trebuie condus în situația anterioară 

infracționalității” [163, p.75. Același autor afirmă că resocializarea este urmată de reintegrare 

prin care se înțelege transpunerea fostului deținut în mediul social, micro-mediu la care este 

adaptat. 

Educarea, reeducarea sunt văzute ca fundamentale în procesul de resocializare. Educarea 

este un proces de formare și dezvoltare a trăsăturilor intelectuale, morale, fizice ale persoanelor. 

Reeducarea presupune refacerea educației greșite a persoanei. Conform literaturii de specialitate, 

deosebim următoarele tipuri de resocializare: voluntară – convertire religioasă, supunerea 

voluntară la psihoterapie, scopul ei fiind schimbarea comportamentului, înlocuirea identității și 

valorilor cu unele noi, este o exprimare a dorinței persoanei; involuntară – reeducare în 

închisoare, spitale psihiatrice, „spălarea creierului” care presupune instituirea unui control total și 

permanent asupra persoanei, fără a fi exprimată dorința individuală a persoanei. Impusă prin 

presiuni și coerciție, accentul este pus pe controlul social; informală – realizată de către familie, 
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grupul de prieteni, vecinătate; formală – realizată în instituții, totul ce se face la timpul și în locul 

planificat, cu activități relativ aceleași, fiind utilizate coduri lingvistice specifice și/sau coduri 

vestimentare. Resocializarea, realizată în penitenciare, conform acestor tipologii, este involuntară 

și formală cu un control aspru al tuturor aspectelor vieții sociale ale indivizilor. 

Cercetătorii din domeniul asistenței sociale M.Vîrlan, I.Fodor, făcând referire la minorii 

delincvenți, concretizează o serie de principii științifice pe care trebuie să se bazeze acțiunile de 

resocializare, principii de care putem ține cont și în cazul adulților delincvenți: principiul 

intervenției precoce care susține ideea că un delincvent ocazional sau un predelincvent poate fi 

reeducat mai ușor decât un recidivist; principiul individualizării măsurilor, acțiunilor și 

metodelor de reeducare; principiul coordonării și continuității acțiunilor de reeducare și de 

reinserție socială a minorilor și tinerilor aflați în conflict cu legea; principiul continuării 

acțiunilor educative, de sprijinire psihosocială, economică a minorilor și tinerilor reeducați 239, 

p.72. 

În Legea nr.297 din 24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenție, Articolul 8 stipulează că Organele de executare a pedepsei contribuie la 

adaptarea socială a persoanelor care se eliberează din locurile de detenţie prin: crearea în 

penitenciare a sectoarelor de adaptare socială, care oferă condamnaţilor posibilitatea de a însuşi 

priceperi şi deprinderi necesare în viaţa independentă, de a obţine o pregătire psihologică, morală 

şi practică pentru viaţa în libertate 120. 

M.Vîrlan, I.Fodor menționează că resocializarea, ca proces de reintegrare și reorientare în 

viața socială, îndeplinește următoarele funcții: instructivă – constă în formarea cunoștințelor 

sociale, abilităților și obiceiurilor ce stau la baza experienței de viață a individului; dezvoltativă – 

vizează sporirea aptitudinilor instructiv-cognitive, psihomotorii, intelectuale, emoțional-

voluntare, motivaționale existente; preventivă – presupune acțiuni anticipative ce ajută la 

reducerea impactului condițiilor negative asupra persoanei și la neutralizarea condițiilor 

nefavorabile; corecțională – se axează pe corectarea distorsiunilor în orientările valorice ale 

individului, ale punctelor de vedere și ale credințelor; educativă – vizează rezolvarea 

problemelor legate de valorificarea persoanei, dezvoltarea facultăților fizice, intelectuale, morale 

[239, p.75. 

În viziunea noastră, cele mai importante funcții sunt cea educativă și cea instructivă, ele 

incluzând pe celelalte, enunțate de autori. Educația și instruirea contribuie la formarea de 

concepții, atitudini, convingeri, cunoștințe etice, juridice, profesionale, cultural-artistice necesare 

oricărui dintre indivizi.  
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Lucrul cu persoanele aflate în conflict cu legea, în viziunea lui V.Gumaniuc, poate fi 

realizat prin patru metode de resocializare, cum ar fi:  

1. Resocializarea condamnatului prin metode tutelare care presupune că o persoană juridică, 

autorizată își asumă responsabilitatea să se ocupe de reintegrarea în societate a 

condamnatului. Acceptul trebuie să fie din partea ambelor părți. Metoda tutelară este o 

alternativă a privării de libertate și nu una de înlocuire a pedepsei. 

2. Metode de resocializare a părinților/familiei. Resocializarea familiei este foarte 

importantă, familia este cea care poate sprijini sau ignora persoana care este sau a fost 

deținută. 

3. Resocializarea prin muncă. Din motivul inteligenței scăzute, maladiilor pe care le au unii 

condamnați, metodele psiho-pedagogice pot fi ineficiente, de aceea munca, ca metodă de 

resocializare, este o bună soluție în cazul acestor infractori. Rezultatele muncii aduc 

beneficiu atât celui resocializat, cât și societății. 

4. Resocializarea prin metode pecuniare. Această metodă presupune că o sumă de bani, al 

cărei cuantum este stabilit de către instanța de judecată, în corelație cu starea materială a 

condamnatului, este achitată în contul statului, în schimbul evitării pedepsei prin privare 

de libertate [100. 

Menționăm că toate patru metode sunt importante și pot fi aplicate mai multe dintre ele 

unei și aceleiași persoane, reieșind din infracțiunea comisă, personalitatea infractorului, nivelului 

de inteligență etc. Implicarea familiei, persoanelor apropiate în resocializare va duce la succes în 

activitățile de resocializare. Munca, la rândul ei, este indispensabilă în efortul de schimbare 

prosocială a omului. Munca, în sens ontologic, este acţiunea umană necesară omului pentru a 

integra și transforma existenţa materială şi cea socială. Munca îl transformă pe om, este o 

condiţie firească a vieţii omeneşti.  

Realizarea activităților eficiente de resocializare este condiționată de personalul implicat în 

acest proces; de cunoașterea personalității, psihologiei infractorului; de utilizarea celor mai 

potrivite programe și metode de tratament, cum ar fi: metodele psiho-pedagogice, psihanalitice, 

terapeutice etc. Considerăm că un moment fundamental constituie implicarea persoanei în 

diverse activități pentru a-l face mai responsabil de sine și ceilalți, mai respectuos față de 

oameni, mai respectuos față de lege. Totul trebuie să fie înfăptuit prin evitarea etichetării și 

stigmatizării deținutului. 

Penaliștii, criminologii, antropologii şi sociologii au insistat asupra necesității cercetării 

etiologice, a metodelor de tratament și resocializare a infractorilor. Mulți autori vorbesc despre 

modelul curativ care reprezintă un rezultat al evoluției criminologiei în perioada interbelică, mai 
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cu seamă a criminologiei clinice, care situează persoana infractorului în centrul preocupărilor, 

urmărind tratamentul și resocializarea acestuia. Acest model își propune corectarea pornirilor 

reacționale ale infractorului, perfecționarea aptitudinilor acestuia, reînnoirea motivațiilor și 

modificarea atitudinilor sale prin implicarea în procesul de resocializare care ar transforma 

personalitatea lui. Adepții modelului curativ consideră că trebuie realizate următoarele: 

examenul personalității infractorului; diagnostic corect; program de tratament în vederea 

resocializării acestuia [2, p.38. 

Sistemul anglo-saxon de justiție penală propune probațiunea opțiunea non-represivă în 

politica penală. Aceasta presupune lăsarea infractorului în libertate și asigurarea unei susțineri pe 

o anumită perioadă. Se aplică suspendarea pronunțării pedepsei, iar infractorii, a căror vinovăție 

a fost stabilită, dar au un comportament bun, rămân în libertate. Gh.Alecu afirmă că „Atât în 

formula suspendării pronunțării hotărârii de condamnare, cât și a suspendării executării pedepsei, 

în perioada de probațiune infractorul este supravegheat, orientat și i se acordă asistență de către 

agentul de probațiune” [2, p.38. Conform Legii nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, 

instituția probațiunii realizează evaluarea psihosocială și controlul persoanelor aflate în conflict 

cu legea penală. Cei din serviciul de probațiune resocializează și adaptează persoanele eliberate 

din locurile de detenție, pentru preîntâmpinarea săvârșirii de noi infracțiuni [121. 

O altă modalitate de sancționare non-represivă, care are ca scop facilitarea resocializării, 

este „închisoarea în semilibertate. Aceasta are forme diferite de la o țară la alta și se 

caracterizează prin faptul că infractorul este lăsat în mediul său familial, social și își păstrează 

locul de muncă. În penitenciar își petrece sfârșitul de săptămână și concediul [2, p.38. 

În dreptul penal a luat amploare, după cel de-al doilea război mondial, Școala Apărării 

Sociale, datorită lui Filippe Grammatica în Italia, Marc Ancel în Franța și Thorsten Sellin în 

SUA. Baza teoretică a doctrinei apărării sociale este explicată de Marc Ancel în lucrarea La 

défense sociale nouvelle (Noua apărare socială), apărută la Paris, în anul 1954. Ideile 

fundamentale ale acestei doctrine sunt următoarele: „apărarea socială” reprezintă o concepție 

generală de drept penal care vizează protejarea societății împotriva criminalității; această 

protecție trebuie să se realizeze prin măsuri penale și extra-penale destinate să neutralizeze 

delincventul, fie prin eliminare sau segregare, fie prin aplicarea de metode curative și educative; 

„apărarea socială” promovează o politică penală în care se acordă prioritate prevenirii crimei și 

tratamentului delincventului; această politică penală are ca obiectiv resocializarea infractorului; 

resocializarea va fi o consecință a umanizării noilor legislații penale, care vor face apel la toate 

resursele individului, redându-i sensul valorilor morale și încrederea în el însuși; această 
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umanizare a dreptului și procesului penal se va fundamenta pe cunoașterea științifică a 

fenomenului infracțional și a personalității delincventului [325. Aceste idei sunt actuale astăzi 

prin faptul că își propun prevenirea criminalității, tratamentul infractorului, resocializarea, 

umanizarea legislației penale, cunoașterea științifică a tot ce reprezintă criminalitatea ca fenomen 

și deținutul ca personalitate. 

În Republica Moldova, scopul executării pedepsei privative de libertate este protejarea 

societății și, mai puțin, sprijinirea, resocializarea condamnaților de a adopta după executarea 

pedepsei un stil de viață conform normelor general acceptate, cum se întâmplă în țările, ca: 

Austria, Norvegia etc. Resocializarea este foarte importantă, ea trebuie realizată prin educație, 

instruire, activități de muncă utile, activități de petrecere a timpului liber. „Sistemul de executare 

a pedepselor trebuie să asigure, în măsura posibilității, o trecere fără dificultate de la regimul de 

detenție spre libertate” conform lui A.Pálvölgyi [163, p.73-74.  

În anul 2015 a fost realizată o cercetare în cadrul unui penitenciar din Republica Moldova, 

care și-a propus analiza programelor de resocializare a deținuților. În raportul cercetării, 

N.Canțer evidențiază o serie de dificultăți care împiedică acest proces. Despre o bună parte din 

acestea ne-au relatat deținuții și angajații în cadrul interviurilor, realizate de către noi în anul 

2016, în cadrul studiului Violența în familie și femeile în penitenciarul de la Rusca: trecut, 

prezent, viitor. Studiu antropologic; în timpul activității de teren al Studiului privind subcultura 

criminală în sistemul penitenciar, în anul 2017 aparținând proiectului Sprijin acordat reformelor 

justiției penale în Republica Moldova. Dificultățile sunt: refuzul deținuților de a participa la 

diverse programe realizate în penitenciar; suprapunerea multor programe și activități; 

imposibilitatea de a participa la programe a deținuților care muncesc; deținuții au un spectru larg 

de probleme: sănătate, menținerea relațiilor cu membrii familiei, relațiile negative cu ceilalți 

deținuți, relațiile cu angajații, analfabetism etc.; lipsa condițiilor și materialelor logistice pentru 

promovarea programelor; insuficiența formărilor în domeniul aplicării programelor de 

resocializare; lipsa colaborării cu alte sectoare și servicii din cadrul penitenciarului care participă 

la implementarea unor module din programele de resocializare; realizarea dificilă a tuturor 

programelor din cauza numărului mare de deținuți [35. 

În acest studiu se afirmă că, deși sunt realizate intervenții specializate de natură 

psihologică, socială și educațională în penitenciar, numărul recidiviștilor crește constant. 

Conform cercetătoarei A.Canțer, interiorizarea sistemului de valori și norme aparținând 

subculturii penitenciare este atât de puternică încât „puține persoane private de libertate reușesc 

să își refacă viața cu adevărat atunci când se reîntorc în societate” [35. Întrebările retorice sunt: 
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Dacă cu adevărat, intervențiile specializate de natură psihologică, socială, educațională; 

programele pluridisciplinare, existente în penitenciar, sunt eficiente și dacă sunt aplicate tuturor 

deținuților? Cum a fost măsurat impactul acestor programe asupra deținuților? Cine și cum ajută 

persoanele eliberate să se reintegreze în societate? Autoarea vorbește despre suprapunerea multor 

programe și activități, însă, în majoritatea penitenciarelor, suprapunere nu poate fi, deoarece se 

face prea puțin la această componentă. În interviurile realizate, persoanele eliberate din 

penitenciar relatează despre activitățile culturale, educative organizate în penitenciar:  

 „Au venit o dată cu fotbalul din Leova, generația tânără, au jucat cu deținuții, o dată timp 

de un an jumătate au mers la Leova. Am văzut, deținuții au fost la libertate și acolo au jucat 

fotbal cu aceiași tineri. Spectacole, concerte în penitenciarul de la Leova eu nu am văzut, dar la 

Soroca au venit de la Chișinău și au organizat concerte. Timp de 3 ani eu de două ori am văzut 

concert”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

Experta Comitetului ONU împotriva torturii A.Racu afirmă că noul Cod de executare şi 

actele privind Statutul executării pedepsei de către condamnaţi indică necesitatea schimbării 

metodelor de lucru ale serviciilor educative din penitenciare; semnalează faptul că la baza 

executării pedepsei trebuie să stea reabilitarea celor care vin în penitenciare. Finalitățile 

procesului de planificare a executării pedepsei trebuie să fie: dezvoltarea sentimentului de 

responsabilitate la deţinuţi; promovarea respectării normelor sociale pentru a deveni cetăţeni 

decenţi; adoptarea unui comportament prosocial 179, p.24. Însă, persoanele, care și-au ispășit 

pedeapsa în diverse penitenciare, afirmă în interviurile realizate de către noi, că nu s-a lucrat cu 

ei în vederea resocializării sau s-a lucrat puțin. Deținutele de la Rusca, de exemplu, relatează 

despre diferite activități organizate în penitenciar, însă nu cunosc că acestea sunt parte a 

programului de resocializare. 

Procesul de resocializare presupune necesitatea unui plan individual de executare a 

pedepsei care să conţină: aprecierea riscului de recidivă; măsuri necesare de tratament şi ajutor; 

evaluarea comportamentului în penitenciar; aprecierea atitudinii faţă de muncă; aprecierea 

atitudinii față de activitățile de instruire și educație în penitenciar etc. 

Resocializarea presupune evaluarea în totalitate a situației condamnatului. Evaluarea dată 

trebuie să fie făcută, începând cu prima zi, pe toată perioada detenției. Psihologul poate prevedea 

comportamentul deţinutului şi după eliberare dacă a analizat temeinic trecutul şi prezentul 

persoanei, relaţia ei cu pedeapsa, regimul de detenție, activitatea de muncă, relaţiile cu mediul 

social. „Aceste pronosticuri trebuie reflectate în concluzii şi recomandări, fapt ce va facilita 

procesul de reabilitare a persoanei condamnate” 179, p.24-25. 
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Strategiile de resocializare includ activitățile pe termen scurt și pe termen lung ce își 

propun reintegrarea ulterioară a deținuților. Se va începe cu analiza situației inițiale a deținutului 

sau a grupului de deținuți în funcție de anumite criterii: stare a sănătății fizice și psihice; consum 

de substanțe narcotice; atitudinea față de sine, față de ceilalți etc. Apoi se va continua cu o serie 

de activități, programe, servicii orientate către resocializare, reintegrare a condamnaților. Din 

interviurile realizate înțelegem că activitățile de bază ale strategiei de resocializare nu sunt 

cunoscute de către deținuți și persoane eliberate și/sau nu sunt realizate așa cum este prevăzut în 

actele oficiale: 

„Se lucrează cu noi înainte de eliberare cu jumătate de an, dar eu cum am 4 ani până la 

eliberare, încă nu”. Deținut penitenciar Brănești 

„Eu mai am mulți ani de stat în penitenciar până merg la resocializare”. Deținută 

penitenciar Rusca  

„Ce cunoașteți despre activitățile de resocializare? 

Eu nu am auzit despre așa ceva. 

Asistentul social, psihologul a lucrat cu voi? 

Doar la sosire. 

Pe mine m-au întrebat de unde eu am venit, mi-au arătat niște desene și gata.  

Timp de jumătate de an v-ați adresat la psiholog, asistent social? 

Nu”. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM 

Explicația situației descrise mai sus am găsit-o într-un raport în care experta în drepturile 

omului Ana Racu afirmă că personalul responsabil de elaborarea Programelor individuale de 

executare a condamnaţilor indică doar aspecte privind implicarea deținutului în câmpul muncii 

sau implicarea în programe educaţionale. În acest Program anual evaluarea psihologului nu este 

luată în calcul și, în cazuri rare, sunt indicate activităţi desfăşurate de către psiholog. Aceasta 

semnalează „o lipsă de colaborare între specialişti, dar, cel mai grav, odată ce condamnatul face 

cunoştinţă cu activităţile programului şi printre ele nu sunt programele psihosociale, atunci el nu 

cunoaște faptul că este necesar să participe la acestea” 179, p.33. A.Racu confirmă 

presupunerile noastre că: „la evaluarea iniţială a condamnatului în Programul individual nu sunt 

descrise acţiuni de pregătire pentru eliberare, acestea apar abia la finalul executării pedepsei, cu 

şase luni până la eliberarea din detenţie” 179, p.34. Considerăm că obiectivele și termenii, 

stabilite de către angajații privind resocializarea, trebuie să fie revăzute pentru a cuprinde toate 

aspectele necesare și utile reintegrării deținuților în societate. Realizarea activităților de ocupare 

a timpului liber, printre care câteva educaționale și de creație, nu sunt suficiente. 
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A.Racu a atestat elaborarea formală a programelor individuale. Printre activităţile 

planificate cel mai frecvent sunt programele de educaţie fizică şi sport sau frecventarea 

bibliotecii, însă aproape niciodată nu sunt indicate programe psiho-sociale sau, de exemplu, 

programe de tratament pentru consumatorii de droguri. Nu sunt planificate activităţi de pregătire 

pentru eliberare pentru deţinuţii care urmează să iasă la libertate 179, p.36. 

Strategiile resocializării, bineînţeles, trebuie să pornească de la înțelegerea misiunii, 

viziunii și valorilor instituțiilor penitenciare, elemente care oferă o bază solidă pentru deciziile 

privind resocializarea, rezultatul căreia este adaptarea individului la viața în societate. 

Elementele strategiei de resocializare sunt expuse în diverse lucrări de specialitate care se referă 

la mediul penitenciar. În acest context, vom preciza că programele clasice de resocializare a 

deținuților conțin: 

Instruire generală și formare vocațională – în penitenciare (penitenciarul pentru minori nr. 

10 Goian, penitenciarul pentru femei nr.7 Rusca și alte penitenciare) sunt organizate clase 

gimnaziale, dar și cursuri pentru însușirea diverselor meserii: frizer, bucătar, cizmar, lăcătuș 

auto, tencuitor. Clasele de instruire generală sunt afiliate instituției gimnaziale din apropierea 

penitenciarelor. Printre obiectivele instruirii generale evidenţiem asigurarea accesului la o 

instruire calitativă, prin crearea condițiilor adecvate pentru persoanele deținute. Meseria însușită, 

instruirea generală în mediul penitenciar va permite ca persoana la eliberare să găsească un loc 

de muncă mai ușor și să se reintegreze cu succes în societate.  

Consiliere psihologică, filosofică și alte tipuri de consiliere – scopul acestora este de a 

contribui la funcționarea psihologică, emoțională, socială optimă a deținutului. Consilierea 

trebuie să fie realizată în funcție de personalitatea deținutului. Deținutul trebuie condus spre a 

gândi pozitiv, spre a crede în posibilitatea schimbării în bine. Este important pentru condamnat 

să se implice în programele fixate de profesioniști ca parte a planului individual de executare a 

pedepsei, să depună efort pentru a depăși stările de disconfort, să își modifice comportamentele 

indezirabile social, să adopte un stil de viață sănătos etc. Diferite tipuri de consiliere în 

penitenciar sunt utile doar atunci când deținuții sunt motivați să apeleze la ele. Beneficiile 

consilierii: stare emoțională mai bună, conturare pozitivă a imaginii de sine, gestionare mai 

eficientă a situațiilor, probleme de relaționare minimalizate etc. Consilierea este indicată atunci 

când persoana vrea să fie ascultată, sprijinită, ajutată; când are nevoie de părerea și susținerea 

specialiștilor în diverse probleme. 

Educație socială – scopul educației este de a dezvolta personalitatea; de a responsabiliza în 

mod social persoana; de a forma unele deprinderi în domenii, cum ar fi: desen, muzică, dans, 

sport;  de a încuraja lectura; de a stimula activitățile de muncă; de a valorifica în scopul 
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reeducării serviciile de tip religios etc. Este important ca deținuții să înțeleagă valoarea lor 

personală în societate, să conștientizeze responsabilitatea lor faţă de sine şi faţă de ceilalți. 

Activitățile ce țin de educația socială vor încuraja cooperarea pentru realizarea diverselor 

activități în penitenciar, asumarea unor valori şi norme sociale, civice general acceptate etc.  

Tratament pentru consum de substanțe narcotice, alcool – programele date sunt adresate 

persoanelor dependente de alcool sau diverse tipuri de substanțe narcotice. Ele reprezintă o 

totalitate de măsuri sociale de prevenire, control, educație, tratament. Programele date își propun 

reabilitarea persoanelor din punct de vedere fizic, psihologic. Scopul acestor măsuri trebuie să fie 

reducerea numărului consumatorilor și reducerea daunelor cauzate de alcool, droguri asupra 

vieții deținutului. 

Resocializarea, cu toate componentele analizate mai sus, trebuie să pună accentul pe 

prevenția comportamentelor de risc, pe adaptarea socială etc. La fel, importantă este pregătirea în 

domenii, precum: psihologia, asistența socială, sociologia, antropologia, criminologia etc. a 

specialiștilor care activează în penitenciare. Dacă avem o singură persoană responsabilă de 

aceste programe, este dificil de atins scopul resocializării. Considerăm că această sarcină ar 

trebui să stea în fața unei echipe multidisciplinare.  

Conform noilor principii, elaborate de instituțiile penitenciare din diferite țări, la care a 

aderat Administrația Națională a Penitenciarelor, resocializarea trebuie inițiată din prima zi a 

detenției prin implicarea în diverse activități a persoanei. Procesul dat, desigur, trebuie să ia în 

calcul nevoile deținutului de educație, instruire, consiliere psihologică, activități de muncă etc., 

orientate spre reintegrarea cu succes în comunitate. Programul de resocializare trebuie să fie 

elaborat pentru întreaga durată a detenției, totodată să fie flexibil pentru a fi adaptat altor 

necesități care pot apărea la deținut.  

A.Racu afirmă că programul individual de executare a pedepsei este implementat, 

actualmente, în baza ordinului ANP în toate penitenciarele. Acesta este perfectat pentru fiecare 

deţinut și conține secțiuni în care sunt prezente date social-demografice, informaţie despre 

antecedentele penale, aptitudinile pe care le are, indicii fizici, intervenţiile care sunt planificate 

cu deţinutul pe parcursul unui an, stimulările sau sancţionările obţinute de deţinut, intervenţiile 

personalului specializat – psihologului şi asistentului social 179, p.30. „De ce, însă, procesul de 

resocializare este unul anevoios? Este oare conţinutul secțiunilor corect, este relevantă informaţia 

inclusă în aceste secţiuni pentru schimbarea comportamentului infracţional” 179, p.30? Iată 

întrebările pe care trebuie să și le pună, în primul rând, colaboratorii din cadrul Administrație i 

Naționale a Penitenciarelor. Situația se prezintă mai bună în cazul penitenciarului pentru minori 
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nr. 10 Goian și penitenciarului pentru femei Rusca, deşi și acolo este necesar de a se aplica mai 

mult efort decât se depune. 

În viziunea noastră, unul dintre modelele care permit o evaluare și tratare eficientă a 

infractorilor este Modelul Risk-Need-Responsivity sau Risc-Nevoie-Reactivitate (RNR), care a 

fost dezvoltat în Canada aproximativ de 4 decenii, începând cu anul 1980. Autorii D.A.Andrews 

și J.Bonta susțin că RNR reprezintă principii de intervenție corectivă, în cadrul căreia pot fi 

utilizate o varietate mare de intervenții terapeutice. Autorii au delimitat trei principii de corecție 

eficiente, denumite Risc, Nevoie și Reactivitate, care au revoluționat practica de evaluare și 

tratare a populațiilor de infractori. Factorii asociați cu RNR sunt clari, conciși și verificabili 

empiric. 

Cu referire la conceptul de risc, D.A.Andrews și J.Bonta susțin că tratamentul ar trebui să 

fie rezervat grupurilor de infractori cu risc sporit de a comite noi crime, iar aprecierea stării de 

fapt să fie realizată prin instrumente de evaluare actuariale. Cu privire la conceptul de nevoie, 

autorii se referă la nevoile criminogene care în literatura de specialitate sunt asociate cu recidiva 

în rândul populației criminale. Astfel, ei identifică opt factori centrali de risc/nevoie - „Marele 

Opt”, care dezvoltă și întrețin comportamentul criminal: 1. Istoria comportamentului antisocial, 

caracterizată prin implicarea timpurie într-un număr și varietate mare de activități antisociale, 

este un punct forte atunci când este absentă implicarea în așa gen de activități. 2. Modelul de 

personalitate antisocială, caracterizat prin comportament impulsiv, aventuros, căutător de 

plăcere, comportamente agresive și nerespectarea celorlalți. Riscurile asociate constau în auto-

control slab, slabă gestionare a mâniei și aptitudini slabe de rezolvare a problemelor. Prin 

urmare, un obiectiv al tratamentului este de a îmbunătăți aceste abilități. 3. Gândire antisocială, 

inclusiv atitudini, valori, credințe și o identitate predispusă spre a comite crime. 4. Asocieri 

antisociale și izolarea relativă față de persoane prosociale care pot influența favorabil asupra 

individului. 5. Circumstanțe problematice în familie/căsătorie. Este cazul persoanelor din familii 

social-vulnerabile, din familii în care relațiile dintre membri sunt negative, violente. 6. Situații 

problematice la școală sau la locul de muncă unde sunt discriminați sau este manifestată violență 

de orice tip etc. 7. Puține, dacă există, activități de petrecere a timpului liber, așa cum se 

întâmplă în mediul rural etc. 8. Abuzul de substanțe, ca: alcoolul, drogurile care afectează 

profund personalitatea umană [276. 

Astfel, modelul RNR consideră factorii personali, interpersonali, sociali ca fiind decisivi în 

inițierea, începerea și întreținerea comportamentului criminal. D.A.Andrews și J.Bonta susțin că 

tratamentul ar trebui să se concentreze asupra nevoilor criminogene. Nevoile non-criminogene, 

precum: stima de sine scăzută și stresul personal, sunt privite ca terțiare, deci nu ar trebui să fie 
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punctul central al tratamentului cu excepția cazului în care acestea sunt relevante pentru al treilea 

principiu al tratamentului de corectare care este reactivitatea. 

Principiul reactivității generale precizează că intervențiile eficiente tind să se bazeze pe 

teoriile social cognitive și de învățare socială. Teoria învăţării sociale, introdusă de Albert 

Bandura, afirmă că atât comportamentul normal, cât şi cel deviant sunt învăţate. Abordarea lui 

A.Bandura ia în calcul formarea şi modificarea comportamentului sub influenţa factorilor sociali, 

accentuând că aproape orice tip de comportament poate fi învăţat prin imitaţie (învăţare 

vicariantă), observând comportamentul celorlalţi şi consecinţele respectivelor comportamente. 

Cercetătorul consideră că procesul de observare al celorlalţi, ca mijloc de învăţare, este mediat 

de factori cognitivi. A.Bandura nu se consideră un behaviorist, în ciuda celor care l-au încadrat 

în acest curent, deoarece abordarea lui trece de limitele acestuia, devenind cognitiv-socială. În 

acest sens, teoria cognitiv-socială este o teorie mult mai extinsă care captează o varietate de 

dimensiuni. Conform acestei teorii, în contextul social, învățarea are loc datorită interacțiunii 

continue a indivizilor, comportamentului lor și mediului [25.  

C.Dowden și D.A.Andrews, în anul 2000, au analizat 35 de studii privind infractorii 

violenți și au constatat că programele care respectă principiile RNR au fost mai eficiente decât 

cele care nu au făcut-o. Mai exact, au observat că sancțiunile penale, în absența unui program de 

tratament, nu au avut nici un efect asupra recidivei. Programele, care nu au ținut cont de nevoile 

infractorilor, nu au produs o reducere semnificativă a recidivei, iar cele care au vizat nevoile 

criminogene au fost asociate cu un moderat efect asupra recidivei. La examinarea rezultatelor 

privind gradul de aderare la RNR, s-a constatat că programele, care au urmat toate cele trei 

principii, au produs cele mai mari efecte. Ei au descoperit că un efect mai semnificativ au 

prezentat programele care au pus sistematic accentul pe necesitățile criminogene, în timp ce 

rezultatele iatrogene, stări produse sau agravate ca urmare a unor manevre defectuoase, au fost 

obținute atunci când au fost vizate nevoi non-criminogene, cum ar fi: stimă scăzută de sine, 

probleme de sănătate mintală, depresie [276. 

Cu referire la aspectul analizat, vom relata că unii specialişti au prezentat şi argumente 

contrare, astfel că modelul RNR a fost criticat în ultimii 15 ani, în special de către T.Ward, 

C.A.Stewart și alți cercetători. În anul 2003, T.Ward și colegii săi susțin că, abordând doar 

nevoile criminogene ale infractorilor, a rămas în umbră viața lor. În viziunea lor, modelul RNR 

abordează în termeni negativi tratamentul, reabilitarea, iar accentul se pune pe reducerea 

distorsiunilor cognitive. Autorii propun, în contrast, un model de factură filosofico-antropologică 

– Modelul Good Lives (GLM), care promovează consolidarea punctelor forte, a deprinderilor și 

abilităților, dar nu diminuarea comportamentului negativ. În încercarea de a promova o „viață 
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bună”, T.Ward și C.A.Stewart indică, de asemenea, că modelul RNR nu valorifică rolul 

important al identității persoanei în procesul de schimbare.  

GLM pledează pentru schimbare, ce presupune o „reconstrucție holistică a „eului” [276. 

Acest model analizează oamenii ca factori de decizie, practicieni care formulează, planifică și, 

intenționat, modifică mediul lor și pe ei înșiși ca să-și atingă obiectivele. Conform acestei 

perspective, reabilitarea corecțională ar trebui să se concentreze pe ajutorarea infractorilor să 

dobândească miezul competențelor care se constituie din activități valoroase, gestionarea 

stresului, auto-determinarea, dezvoltarea spirituală și altele. Mediul, în care funcționează 

oamenii, include aspecte sociale, culturale, biologice și fizice, care furnizează resursele necesare 

să-și implementeze planurile lor.  

T.Ward și colegii săi C.A.Stewart, W.L.Marshall, D.R.Laws susțin că, mai degrabă decât 

să punem accent pe nevoile criminogene în reabilitare, mai bine concentraţia ar fi axată pe 

îmbunătățirea abilităților infractorilor de a obține Bunuri Primare Umane (Primary Human 

Goods). Aceste bunuri, așa cum sunt descrise de T.Ward și S.Maruna, în anul 2007, își au 

originea în natura umană, ele permit persoanelor să stabilească rețele sociale puternice, să 

supraviețuiască și să se reproducă. Ei susțin că oamenii au un sentiment despre de cine ei sunt și 

ceea ce contează din lucrurile pe care le fac, prin urmare, în timpul reabilitării obiectivul ar 

trebui să fie oferirea deținuților oportunitatea să dobândească o identitate personală. P.M.Yates și 

G.M.Willis,  în anul 2011, enumeră cele unsprezece Bunuri Primare Umane: viața (inclusiv viață 

sănătoasă și funcționarea fizică optimală, satisfacția sexuală); cunoașterea; excelența în muncă; 

excelența în joc; autonomie și auto-orientare; pacea interioară (liber de tulburări emoționale și 

stres); relații (inclusiv intime, romantice și relații familiale); comunitatea; spiritualitatea (în 

sensul larg de a găsi sensul și scopul în viață); fericirea; şi creativitatea. 

Merită de evidenţiat, că pentru dobândirea unui bun primar sunt necesare mijloace, numite 

de către autori, bunuri secundare. De exemplu, pentru bunul primar al Cunoașterii, bunurile 

secundare pot include: să meargă la școală, să participe la formări sau să aparțină unui grup de 

discuții. Pentru bunul primar de Excelență în muncă  se indică binele secundar: să fie angajat sau 

implicat în instruire profesională. Pentru bunul primar Spiritualitatea, binele secundar este să 

aibă acces la consiliere religioasă sau filosofică. Astfel, din perspectiva GLM, aspectul negativ 

este atunci când o persoană încearcă să achiziționeze un bun primar prin intermediul unui bun 

secundar antisocial sau necorespunzător. Din perspectiva GLM, nevoile criminogene sunt 

obstacole interne sau externe care frustrează și blochează dobândirea de bunuri umane primare. 

Adică, se produce crima atunci când individul nu are capacitatea de a obține un bun într-o 

manieră prosocială și nu poate să gândească despre viața sa într-o manieră reflexivă.  
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Instituțiile penitenciare din Belgia, Singapore, Canada şi Statele Unite ale Americii aplică 

cu succes modelul de reabilitare a deținuților dezvoltat de T.Ward și colegii săi. Acest model 

pornește de la principiul etic, conform căruia infractorii au obligația de a respecta dreptul la 

bunăstare și libertate al altor oameni, același drept îl au și ei, în special în cazul punerii în 

aplicare față de ei a deciziilor de pedeapsă și reintegrare. Pornind de la acest principiu etic, 

obiectivele principale sunt: îmbunătățirea stării de bine a infractorilor și reducerea riscului 

comiterii altor infracțiuni. Acest model ajută persoanele să adopte un stil de viață pozitiv, 

satisfăcător care le va permite integrarea socială.  

Comportamentul criminal apare drept consecință în cazurile în care persoanele nu au 

resurse interne și externe necesare pentru a dobândi bunurile, folosind mijloace prosociale. Cu 

alte cuvinte, comportamentul infracțional reprezintă o încercare, prin metode neacceptate, de a 

dobândi valorile vieții. Conform GLM, toți indivizii au aspirații și nevoi similare, iar una dintre 

responsabilitățile principale ale părinților, profesorilor şi comunității este de a ajuta ca fiecare 

dintre persoane să dobândească instrumentele necesare pentru a-și croi propriul drum în lume.  

Bunurile primare ale GLM pot fi accesate de persoane mai ușor datorită diverselor tipuri de 

consiliere. În penitenciare, de exemplu, poate fi oferită: consiliere informațională prin 

intermediul căreia deținutului i se pot prezenta diverse informații pe domenii; consiliere 

educațională cu repere ce vizează modul sănătos de viață sau comportamentul în diferite situații; 

consiliere privind dezvoltarea personală care va permite funcționarea optimă a persoanei; 

consiliere suportivă cu oferire de sprijin emoțional, apreciativ, material; consiliere vocațională, 

care permite planificarea carierei; consiliere de criză, care este destinată persoanelor în 

dificultate; consiliere pastorală sau consiliere religioasă, care oferă redobândirea echilibrului și 

împăcării cu sine. Noi considerăm că este importantă și valoroasă în spațiul penitenciar, adică 

consilierea filosofică a deținuților.  

Asociația Europeană de Consiliere, în anul 2003, definește consilierea ca proces de 

învățare interactivă ce are loc între consilier și clienți, care abordează holistic aspecte sociale, 

culturale, economice și/sau emoționale. Consilierea se adresează persoanelor care au necesitatea 

rezolvării unor probleme specifice: luare de decizie; adaptare la situații de criză; îmbunătățire a 

relațiilor; analiza emoțiilor; evaluarea gândurilor; înțelegerea conflictelor interne sau externe etc. 

Clienții sunt indivizii, familiile, grupurile sau instituțiile [298]. 

Printre practicienii din domeniul filosofiei, care au descris valoarea consilierii filosofice, 

sunt: Lou Marinoff, Stefano Zampieri, Neri Pollastri, Marc Sautet, Oscar Brenifier, Shlomit 

Schuster, Tim LeBon și alții. În consilierea filosofică se aplică numeroase tehnici de lucru în 

grup și individual. Ea poate fi sub formă de dialog filosofic, dialog socratic, interviu derivat din 
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dialogul filosofic, dezbateri filosofice, narațiuni sau biografii, consiliere individuală desfășurată 

online, consiliere individuală prin metoda PEACE, enunțată de Lou Marinoff cu cei cinci pași: 

problema, emoția, analiza, contemplația și echilibrul. Consilierul și beneficiarul său se pot întâlni 

față în față sau online. 

În continuare ne vom referi la Consilierea filosofică, care  este o formă de intervenție ce se 

adresează persoanelor: ce nu pot aprecia obiectiv realitatea având o situație critică în viața 

personală, viața de familie; ce nu pot decide ceva, aflându-se într-un mediu anumit sau o stare 

nouă etc. Consilierul filosofic asistă persoana în găsirea de soluții. Consilierea filosofică este 

văzută ca dialog în care persoanele încearcă să ajungă la niște răspunsuri care liniștesc, 

eliberează persoana. Acest dialog îl ajută pe beneficiar „să se cunoască pe sine însuși”, să se 

accepte, iar mai apoi să găsească răspunsuri. Scopul consilierii este de a atinge o stare 

emoțională stabilă, viață de calitate în măsura celor posibile. Consilierea filosofică lărgește 

orizontul, dezvoltă abilități de analiză, sinteză etc.  

Cunoștințele necesare unui consilier filosofic sunt din diferite domenii: filosofie, 

psihologie, în primul rând, dar și pedagogie, medicină, diverse activități profesionale etc. 

Consilierul trebuie să pornească în activitatea sa de la valorile umaniste, adică de a vedea pe 

oameni pozitiv: de încredere, dornici de schimbare, iubitori ai celorlalți, dar și iubitori de 

înțelepciune etc. Ca specialist, el contribuie la schimbarea spre bine a persoanei, este interesat 

sincer de bunăstarea emoțională, de evoluția spirituală a celuilalt. Consilierul și beneficiarul sunt 

aliați, însă, beneficiarul este cel care, în rezultat, trebuie să ia decizii, să se autoevalueze, să își 

rezolve problemele.  

Consilierea de grup poate fi făcută sub formă de: dialog socratic nelsonian, seminar de 

grup, dispută filosofică, comunitate de investigare sau explorare, cafenea filosofică, seară de 

filosofie, weekend filosofic, vacanțe sau călătorii filosofice, festival de filosofie, cină filosofică, 

plimbări filosofice etc. Fiecare dintre ele trebuie să respecte anumite rigori care permit 

desfășurarea acestor activități cu succes. Rigorile se referă la: spațiul, ora la care se desfășoară 

activitatea; numărul persoanelor invitate pentru consiliere; personalitatea, profesionalismul 

consilierului; respectarea regulilor de către toți participanții și altele. Consilierea filosofică este 

utilă prin faptul că îl ajută pe om să găsească răspunsuri la întrebările existențiale care-l 

frământă. 

Cercetătorii români Claudiu Mesaroș şi Marian Tătaru, în lucrările lor, descriu filosofia 

pentru deținuți, filosofia pentru grupuri vulnerabile sau defavorizate etc. [57]. Consilierea 

filosofică nu trebuie să aibă scop terapeutic, în cazul deținuților, ea trebuie să își propună un scop 

educațional. Această formă de intervenție va oferi înțelegerea problemelor personale ale 



153 
 

beneficiarului, soluționarea lor prin explicarea funcționării lumii în care se află. Consilierea 

filosofică este, în primul rând, un dialog care permite părților implicate să ajungă prin puterea 

gândului acolo, unde poți afla răspunsuri la cele mai profunde și intime întrebări. În rezultatul 

studiului, conturăm următoarele concluzii: 

Noțiunea de resocializare, în sens larg, se foloseşte când ne referim la transformarea 

individului. Necesitatea resocializării apare în cazuri neobișnuite, cum ar fi: emigrarea, adoptarea 

unei noi religii, mobilitatea verticală ascendentă, spitalizarea prelungită etc., care presupun 

însușirea unor noi valori, norme și atitudini. În sens restrâns, noțiunea de resocializare este 

folosită în psihologia penitenciară, în criminologie, ca proces de reeducare necesar în cazul 

comportamentului deviant și delincvent. Resocializarea trebuie să înceapă din prima zi de 

executare a pedepsei, odată cu evaluarea caracteristicilor de personalitate, a carențelor 

educaționale și sociale ale deținutului. Filosofia resocializării conține ideea că oamenii sunt o 

valoare pentru societate, iar pedeapsa, fără efortul de reeducare a deținuților este inutilă.  

Procesul de resocializare al persoanelor condamnate este posibil datorită efortului conjugat 

al deținuților, angajaților ANP, ONG-urilor, societății, instituțiilor statului, familiei etc. 

Programele de resocializare trebuie să răspundă necesităților deținuților sau persoanelor eliberate 

din detenție. Pentru o mai bună realizare a activităților de serviciu este necesar de a schimba 

atitudinea negativă a celor care lucrează cu persoanele deținute/eliberate.  

Munca în penitenciar este unul din factorii care contribuie la reintegrarea socială și 

reducerea recidivei. Prin muncă persoana obține abilități, calificări profesionale, responsabilități 

sociale, experiență, bani etc. La eliberare, persoanele pot face diferite lucruri utile în gospodărie, 

precum: reparații electrice, reparații interior şi multe altele. Munca, ca serviciu prestat, îi va oferi 

persoanei, prin salariul câștigat, posibilitatea de a-și asigura cele necesare vieții în familie, în 

comunitate.  

Persoanele eliberate la ieșirea din penitenciar sunt vulnerabile din cauza problemelor ce 

vizează: dificultatea de adaptare la viața de familie; stigmatizarea; absența unui loc de muncă; 

absența locului de trai la unii etc. Menținerea relațiilor cu familia şi îmbunătățirea relațiilor cu 

familia, acolo unde este cazul, trebuie să fie un obiectiv prioritar pentru reinserția socială a 

persoanei private de libertate. Familia este cea care poate oferi suportul necesar 

deținutului/persoanei eliberate. Reintegrarea socială începe cu acceptarea de către familie, 

disponibilitatea familiei de a susține material și moral persoana condamnată/eliberată.  
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3.4 Concluzii la capitolul 3 

 

Analiza detaliată a posibilităților de diminuare a fenomenului subculturii în mediul 

penitenciar, a aspectelor reformării sistemului penitenciar, a căilor umanizării detenției, a 

modalităților de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova ne 

permite să facem următoarele concluzii: 

1. Detenția este, fără îndoială, o perioadă dificilă pentru cei care trec prin experiența lipsirii de 

libertate. Analiza interviurilor, realizate în cadrul cercetării, indică faptul că modul de a gândi 

al deținuților, modul de a aprecia realitatea de către aceștia, reflectă, deseori, subcultura 

penitenciară și mai puțin punctul de vedere personal. Deținuții afirmă că în spațiul din 

penitenciar nu pot acționa diferit de colegii lor. În cadrul capitolului dat am demonstrat că, 

pentru a minimaliza influența subculturii penitenciare, este necesar de pus accent pe 

resocializarea deținuților. 

2. Activitățile de resocializare trebuie să pornească de la analiza și aprecierea personalității celor 

care sunt în custodia statului, a relației lor cu lumea criminală, a atitudinii față de pedeapsă 

etc. Această evaluare trebuie să fie realizată pe întreaga durată a detenției. Cunoscând gradul 

de implicare al deținutului în activitățile de muncă, atitudinea lui față de angajați, relația cu 

ceilalți condamnați – responsabilii de resocializare pot planifica activități prin care să 

diminueze influența subculturii penitenciare asupra condamnatului.  

3. În urma cercetărilor de teren realizate, scoatem în evidență faptul că strategiile de reformare 

ale sistemului penitenciar își propun obiective importante, dar în penitenciare, cu excepția 

penitenciarului nr.10 Goian și penitenciarul nr.7 Rusca, s-a reușit să se facă foarte puțin în 

vederea schimbării vieții deținuților. Comportamentul angajaților trebuie să fie unul uman și 

efortul de a resocializa deținuții – unul real, dar nu formal. Angajații penitenciarelor trebuie să 

depună un efort mai intens pentru a schimba condamnații pozitiv din punct de vedere fizic, 

moral şi emoțional. 

4. Angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor beneficiază de instruiri care vizează 

dezvoltarea și aplicarea programelor de schimbare de comportament, accentul fiind pus pe 

tehnica gestionării furiei (reducerea violenței), interviul motivațional, implementarea 

remediilor pentru soluționarea condițiilor de detenție în Republica Moldova etc. Rezultatele 

aşteptate de societate în urma acestor instruiri sunt următoarele: reducerea comportamentului 

violent în penitenciar, însușirea abilităților pro-sociale pentru o reintegrare cu succes, 

prevenirea recidivei etc. 
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5. Considerăm că în penitenciare, cel mai potrivit ar fi derularea programelor care ar contribui la 

prevenirea comportamentului infracțional. Menționăm că aceste programe trebuie să permită 

conștientizarea celor comise și urmarea pașilor concreți spre schimbare. De asemenea, să 

ofere înțelegerea valorii de om, dar și a schimbării prin interiorizarea normelor și valorilor 

general acceptate de societate. Aceste programe trebuie să fie individualizate, deoarece 

deținuții, crima comisă și motivele crimei sunt diferite, iar o abordare standard nu este 

eficientă. Programele speciale de reabilitare trebuie să vizeze deținuții consumatori de 

droguri, cei care au avut tentative de automutilare, tentative de suicid. Programele de 

tratament să-și propună drept scop ajutor condamnaților să depășească situațiile de criză, să își 

formeze o nouă viziune de viață care să îi ajute să se reintegreze în societate.  Menționăm că 

toate acestea sunt posibil de realizat doar cu efortul comun al celor implicați: deținuți, angajați 

ai penitenciarului, ONG-uri, familie, comunitate etc.  

6. Am constatat că resocializarea deținuților este realizată cu dificultate din cauza dominării în 

instituțiile penitenciare a subculturii specifice acestui spațiu. În cadrul cercetării, semnalăm  

că diminuarea influenței subculturii va oferi posibilitatea de a resocializa deținuții care nu își 

doresc nici o legătură cu cei care sunt parte a lumii criminale, cei ce impun acest stil de viață, 

acest set de valori, acest fel de a vedea lumea.  

7. Rezumând cele expuse în capitol, menționăm că un aspect foarte necesar constă în faptul ca 

activitatea serviciului de probațiune să fie orientată spre lucrul cu condamnații începând cu 

primele zile de sosire a lor în penitenciar. Activităţile de probaţiune să fie selectate în funcţie 

de gradul de risc constatat, necesităţile sau problemele identificate ale condamnaţilor. 

Consilierii de probațiune pot conlucra cu organizaţii neguvernamentale în vederea iniţierii şi 

derulării unor programe de resocializare pentru persoana aflată în detenție, iar apoi la 

libertate. 

8. ONG-le, la rândul lor, pot avea un rol important în resocializare, în primul rând prin oferirea 

psihologilor, asistenților sociali, juriștilor etc. Evidențiem că în penitenciare  activează acești 

specialiști, însă ei nu reușesc să ofere toată gama de servicii din cauza numărului mare de 

deținuți, iar uneori din lipsa de încredere față de specialiștii din penitenciar.  

9. Eficiența programelor de resocializare din penitenciare este redusă dacă nu au o  continuare 

prin programele de asistență în comunitate, dacă persoanele care se eliberează nu sunt 

monitorizate și sprijinite la locul de trai. Astfel de servicii și resurse, subliniem noi, diferă de 

la o comunitate la alta și, adesea, nu sunt în funcție de nevoile sociale existente, ci în funcție 

de resursele materiale de care dispune localitatea respectivă. 
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 
 

Problema științifică primordială, soluționată în lucrare, rezidă în fundamentarea temeinic 

argumentată teoretic și practic a raportului ritualului și tabuului cu subcultura penitenciară, fapt 

care a permis determinarea barierelor existente în resocializarea deținuților, în vederea 

reîntoarcerii lor în societate ca persoane care ușor se vor adapta la normele și valorile societății. 

De asemenea, determinarea strategiilor eficiente de reformare și umanizare a instituțiilor 

penitenciare, umanismul fiind un principiu important al detenției. 

 Studierea literaturii de specialitate și cercetările calitative de teren efectuate ne-au permis 

să formulăm următoarele concluzii generale:  

1. În procesul abordării subiectelor temei investigate a fost stabilit sensul specific al unor 

noțiuni în noul context al cercetării interdisciplinare filosofico-antropologice. Astfel, 

concluzionăm că subcultura reprezintă o tendință de manifestare subiacentă a unei culturi 

elementare care propune o totalitate de simboluri, norme, valori, mod de viață, diferite de 

cele ale culturii dominante, adică adițional acesteia, uneori chiar în contradicție cu ea. Sub 

impactul subculturii se formează percepția de sine și a lumii din jur, reprezentarea timpului 

și a spațiului, comportamentele rituale și tabuurile, viziunea privind educația, atitudinea față 

de muncă, înțelegerea libertății, modalitatea de comunicare etc.  

2. Subcultura poate fi concepută ca metodă de a te conduce în viață, ea influențează modul în 

care reprezentanții ei iau decizii. Membrii unei subculturi se evidențiază prin comportament 

ritual, raporturi interumane, valori, norme, argou – diferite de cele ale altor subculturi. Cele 

mai evidente procese care au loc în cadrul subculturii sunt: socializarea, interiorizarea și 

comunicarea. În funcție de ele, putem înțelege în profunzime realitatea subculturală 

respectivă. Grupurile subculturale, menționăm noi în lucrare, reprezintă conjuncturi în care 

se practică ritualurile ca mijloc de asigurare a stabilității respectivei structuri sociale. 

Membrii grupului acceptă ritualul ca necesitate pentru a se integra și a-i integra pe nou-

veniți. 

3. Tabuurile reglementează desfășurarea vieții; la originea lor au stat interdicțiile legate de 

superstiții. Fiind de ordin ontologic, tabuurile se găsesc în toate domeniile coexistenței 

umane, în toate culturile și în toate subculturile. Ele se referă la comportamente, acțiuni, 

obiecte etc. Funcțiile tabuului, concluzionăm noi, constau în a proteja persoanele din 

comunitate, de a reglementa comportamentul lor, de a prezice comportamentul uman în 

diferite situații, ceea ce ajută la asigurarea ordinii în societate, în comunitate. 
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4. Elementele subculturii penitenciare, precum comportamentul ritualul şi tabuul, sunt strâns 

legate de celelalte elemente ale ei – normele informale, tradițiile, argoul, tatuajele, folclorul 

etc. Toate acestea sunt semnificative pentru existența umană, oferă un fundament pentru 

adoptarea unui stil de viață specific comunității de deținuți. Încarcerarea persoanei este 

urmată de familiarizarea ei cu „valorile” lumii penitenciare, lumii criminale. Subcultura 

penitenciară contribuie la o desocializare constantă a individului. Procesul prin care 

deținutul nou-venit învață modele comportamentale, valori, norme specifice subculturii 

penitenciare reprezintă socializare negativă. Ipoteza aceasta este susținută de datele colectate 

de către noi în cadrul cercetării realizate. Învățând ce este permis și ce este interzis în 

comunitatea deținuților, persoana se integrează în comunitatea dată. Astfel, fără un program 

riguros de resocializare, riscăm să revină în societate persoane care greu se reintegrează sau 

manifestă același comportament deviant. 

5. Resocializarea deținuților trebuie să aibă drept obiectiv rezultate pe termen lung în ce 

privește abandonarea modului de viață bazat pe încălcarea legii. În procesul de schimbare 

pozitivă a persoanei este necesar de a diminua stigmatul de deținut, de persoană care a 

încălcat legea. Procesul de resocializare este rezultatul unei intervenții planificate ce vizează 

schimbarea comportamentului, abilităților, atitudinilor şi valorilor. Penitenciarul, în care 

activitățile vor fi axate pe valoarea personalității deținutului, va putea contribui la 

dezvoltarea atitudinilor pozitive ale deținuților cu privire la societate și normele ei –  astfel 

vedem noi soluționarea acestei probleme științifice importante.  

6. Ipoteza particulară formulată, care se referă la faptul că resocializarea deținuților, în 

majoritatea cazurilor, prezintă un insucces deoarece nu sunt implementate reforme eficiente 

în sistemul penitenciar și nu este umanizată detenția este confirmată. Condiții favorabile 

resocializării sunt în penitenciarul nr. 10 Goian pentru deținuții minori și în penitenciarul nr. 

7 Rusca pentru femeile deținute. În aceste două instituții resursele, posibilitățile de a 

resocializa cu succes persoanele deținute sunt mai mari decât în celelalte penitenciare. 

7. În strategiile de reformare și umanizare a instituțiilor penitenciare este indicat că printre 

valorile angajaților din penitenciar sunt următoarele: respectarea drepturilor persoanelor 

deținute, examinarea propriului comportament pentru a evita reacțiile stereotipe, diminuarea 

efectelor negative ale privării de libertate, nediscriminarea deținuților și altele. În baza 

teoriilor analizate și investigațiilor efectuate, concluzionăm că dacă angajații ar asigura în 

penitenciar respectarea acestor valori, adică ar crea un climat ce respectă drepturile și 

demnitatea umană, ar aplica măsurile privative de libertate într-un mod individualizat, ar 
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pregăti mai eficient deținuții către eliberare, atunci ar fi diminuată influența subculturii 

penitenciare,  iar persoanele revenite în societate s-ar reintegra mult mai ușor.   

8. Contribuția personală constă în evaluarea specificului relațiilor existente în subcultura 

persoanelor care își ispășesc pedeapsa în instituțiile penitenciare. În special, aceasta a fost  

realizată în subcapitolele 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3  și rezidă în următoarele: 

- Divizarea condamnaților în straturi informale este bazată pe criterii natural-fiziologice, 

social-psihologice și subculturale. Cei puternici fizic, cei cu susținere financiară și cei cu 

infracțiuni considerate acceptabile, din punctul de vedere al deținuților, se află în vârful 

ierarhiei, ceilalți se situează în partea de jos a acestei ierarhii. Există o relație strânsă între 

generațiile de infractori care se bazează pe normele informale, aparținând subculturii 

criminale.  

- Tradițiile și obiceiurile subculturii sunt perpetuate de persoanele din lumea criminală din 

interiorul și exteriorul penitenciarului. Normele informale, tatuajele, poreclele, folclorul, 

jocurile de noroc etc., sunt elemente ale subculturii cu un efect desocializator asupra 

personalității tuturor deținuților. 

- Reformarea și umanizarea sistemului penitenciar este realizată cu pași foarte mici, iar drept 

consecință, activitățile de tratament, de resocializare a deținuților nu sunt realizate la 

parametrii care ar trebui să fie, ceea ce lasă loc relațiilor nestatutare între angajați și deținuți, 

între cei din administrațiile penitenciarelor și liderii subculturii penitenciare.  

- Tortura, tratamentul inuman și tratamentul degradant sunt printre cauzele automutilării și 

sinuciderii. Exemplu în acest sens sunt cazurile făcute publice, însă sunt situații despre care 

opinia publică nu va afla, asta pentru că dezvăluirile făcute de deținuți nu sunt luate drept 

obiective, decât dacă sunt deținuți „politici”, care au reușit să fie eliberați din detenție sau au 

reușit să facă careva declarații publice (cazul Davitean, Platon, Petic etc.) 

- Reintegrarea reușită în societate a persoanelor eliberate din detenție depinde de implicarea 

instituțiilor din comunitate, fiecare cu suportul pe care îl poate oferi, iar susținerea poate ține 

de îmbunătățirea relațiilor cu familia, continuarea studiilor, obținerea unui loc de trai, 

obținerea unui loc de muncă, servicii de sănătate etc. 

În baza rezultatelor obținute, înaintăm următoarele recomandări: 

1. Calificarea și recalificarea persoanelor deținute, pe toată durata executării pedepsei, pentru 

a-și putea forma şi dezvolta abilități de muncă. Calificările obținute (lăcătuș, tencuitor, 

tâmplar etc.) vor permite implicarea în diferite munci, atât pe timpul executării pedepsei, cât 

și după eliberare. Recomandăm încurajarea deținuților să urmeze programele oferite în 
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vederea resocializării, cum ar fi: consiliere psihologică, servicii de sănătate mintală, 

tratament pentru renunțarea la droguri, programele pentru persoane infectate cu HIV etc. 

2. Informarea permanentă a persoanelor din locurile de detenție despre drepturile și 

responsabilitățile lor în vederea asumării lor. Totodată, este necesară informarea privind 

centrele social-regionale ce îi pot susține la eliberarea din detenție, privind serviciile de 

sănătate la care pot avea acces, privind locurile de muncă unde s-ar putea angaja. 

Responsabili de aceste activități trebuie să fie angajații penitenciarelor, specialiștii din 

domeniul probațiunii, angajații Subdiviziunilor Teritoriale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, medicii, voluntarii din ONG-uri etc. 

3. Separarea condamnaţilor în celule trebuie să fie în funcţie de: personalitatea condamnatului, 

gravitatea infracţiunii comise, termenul stabilit pentru pedeapsă, faptul dacă a executat sau 

n-a executat anterior o pedeapsă privativă de libertate. Nu este recomandabil ca în aceeași 

celulă să fie un deținut recidivist și un condamnat la prima detenție sau persoane cu profil 

psihologic incompatibil etc. 

4. Conștientizarea de către angajați că reintegrarea socială a persoanelor, care au fost 

condamnate penal, poate fi realizată prin cultivarea încrederii în sine; prin menținerea 

legăturii cu familia, rudele; prin încurajarea intereselor prosociale, cum ar fi: munca, 

alfabetizarea, instruirea profesională, educația etc. Conștientizarea faptului că încarcerarea 

deținuților trebuie să aibă ca obiectiv resocializarea deținuților, realizată în cel mai eficient 

mod din prima zi de încarcerare. 

5. Implicarea deținuților în elaborarea conținutului activităților social-culturale desfășurate în 

penitenciar, ceea ce îi va face să se simtă incluși și responsabili de participare. Diversificarea 

activităților instructiv-educative, culturale, sportive la care deținuții pot lua parte. 

Organizarea discuțiilor cu deținuții privind bolile sexual transmisibile, privind HIV/SIDA, 

hepatita, modalități de protecție a sănătății, modul sănătos de viață etc. Angajații să rezolve, 

în limita competențelor, problemele deținuților, chiar dacă ele par neînsemnate. Să 

încurajeze relațiile pozitive cu angajații din instituțiile penitenciare şi cu colegii.  

6. Soluționarea problemei supraaglomerării; asigurarea deținuților cu acel minim de spațiu 

necesar, dar și minim de obiecte personale pentru un trai decent în instituțiile penitenciare; 

transformarea dormitoarelor cu număr mare de deținuți în celule de maximum 5-6 deținuți. 

Drept rezultat vom obţine diminuarea influenței negative a subculturii penitenciare asupra 

deținuților. 

7. Instruirea angajaților cu privire la drepturile deținuților, precum dreptul la viață, dreptul de a 

nu fi supus la tortură, tratamente inumane sau tratamente degradante etc. Cercetarea 
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imediată și imparțială a acuzațiilor de tortură, tratamente inumane sau degradante, cu 

respectarea confidențialității. Încurajarea continuă a angajaților să comunice eficient, deschis 

şi nediscriminatoriu cu deținuții. 

8. Suplimentarea postului de psiholog şi asistent social, astfel încât toți deținuții să aibă acces 

la consiliere individuală și soluționarea problemelor cu care se confruntă. Oferirea unor 

ghiduri, manuale reactualizate, în care să fie prezente repere pentru activitatea 

profesioniștilor din domeniul psihologiei, asistenței sociale, educației, implicați în lucrul cu 

deținuții.  

9. Crearea unui cadru juridic și instituțional care ar permite ca deținuții minori să nu fie 

încarcerați în izolatoarele de urmărire penală, unde este posibilă comunicarea cu deținuții 

adulți, de la care învață elemente ale subculturii penitenciare. Este necesară o atenție sporită 

privind domeniul delincvenței juvenile prin monitorizarea situației la moment și punerea la 

dispoziție a serviciilor pentru copiii aflați în dificultate. 

10. Practicarea perfecționării continue în domeniul justiției juvenile a angajaților, pentru a putea 

realiza eficient activități de resocializare a deținuților minori, respectând prevederile din 

domeniul protecției copilului. Persoanele care asigură desfăşurarea programelor trebuie să 

aibă o pregătire profundă, iar resursele materiale puse la dispoziţia lor să fie suficiente.  

11. Instruirea continuă a consilierilor de probațiune privind lucrul eficient cu deținuții și 

persoanele eliberate din detenție. Specialiștii din domeniul probațiunii să lucreze cu deținuții 

nu doar cu jumătate de an înainte de eliberare a deținutului, dar să fie implicați de rând cu 

psihologii, asistenții sociali, juriștii din penitenciar etc. de la prima zi de încarcerare a 

persoanei. 

12. Organizarea campaniilor sociale de către Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, ONG-uri, APL-uri, biserică etc., care 

ar avea drept scop prevenirea criminalității în societate. Sensibilizarea comunităților privind 

fenomenul delincvenței prin oferirea unor recomandări care ar duce la prevenirea faptelor 

antisociale. 

13. Organizarea de training-uri pentru jurnalişti, cu referire la principiile eticii profesionale 

privind: reflectarea cazurilor de comitere a crimelor de către minorii aflaţi în conflict cu 

legea; copii martori ai unor crime; persoane suspectate. Realizarea emisiunilor în care să fie 

reflectate cazurile de succes de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenție. Informarea populației privind riscurile la care sunt supuse persoanele eliberate din 

detenție în cazurile de stigmatizare, discriminare și a faptului că neacceptarea în societate, 



161 
 

neangajarea în câmpul muncii, discriminarea în orice domeniu duce la recidiva persoanei 

delincvente, duce la probleme noi și profunde în societate. 

14. Consolidarea colaborării dintre autoritățile publice, mediul academic, organizațiile societății 

civile în scopul realizării cercetărilor cu persoane deținute sau eliberate din detenție, în 

vederea înțelegerii modului de viață, strategiilor de resocializare, modalităților de reintegrare 

etc. Echipele de cercetători pot fi din diferite domenii pentru a putea studia holistic 

problemele formulate. Concluziile și recomandările cercetărilor vor putea fi aplicate în 

scopul îmbunătățirii situației în aceste domenii.  

15. Elaborarea proiectelor ce vor include activități de consiliere filosofică a deținuților. Fiecare 

om are nevoie de a se descoperi pe sine prin introspecție, pornind de la teme relevante 

pentru el, iar majoritatea deținuților resimt necesitatea unui astfel de suport, venit de la 

specialiștii din afara penitenciarului. De consiliere filosofică, de asemenea, au nevoie și 

angajații din penitenciar; în cadrul ei se pot forma abilități care permit identificarea și 

eliminarea conștientă a prejudecăților față de cei pe care îi au în custodie – acesta va fi un 

pas major în activitatea lor profesională. 

16. Stabilirea noilor direcții de cercetare în colaborare cu Ministerul Justiției, ONG-uri, 

Administrația Națională a Penitenciarelor, instituția Ombudsmanului, ce ar avea ca grup 

țintă deținuții și persoanele eliberate din detenție. Temele de cercetare pe care le propunem 

sunt cele privind: condiția umană a grupurilor vulnerabile din detenție: deținuți minori, 

deținuți cu dezabilități mintale, deținuți cu dezabilități fizice, deținuți aparținând 

minorităților etnice; aspecte ontologice privind detenția pe viață; intervenții de resocializare 

din perspectivă epistemologică; dimensiuni epistemice ale consilierii și terapiei filosofice a 

deținuților; provocări privind reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenție etc. 

Impactul concluziilor și recomandărilor. Aplicarea recomandărilor, elaborate în rezultatul 

studiului dat, va avea ca efect: îmbunătățirea calității vieții deținuților în penitenciar, 

resocializarea cu succes a unui număr mai mare de deținuți, prevenirea recidivei, prevenirea 

comportamentului infracțional în societate, conștientizarea de către angajați a valorii oricărui om, 

inclusiv a celui din detenție, anihilarea relațiilor nestatutare dintre angajați și liderii subculturii 

penitenciare, atitudine nediscriminatorie față de persoanele eliberate, datorată încrederii în 

reformele din domeniul justiției, mai multe persoane eliberate angajate în câmpul muncii, în 

comunitate, familii deschise de a relaționa pozitiv cu cei eliberați din detenție. 
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ANEXE 

ANEXA 1  

 

Tabelul 1. Categoria de persoane intervievate 

Nr. Categoria de intervievați 
Genul 

intervievatului 

Numărul 

interviurilor 

1.  Persoane eliberate din penitenciarele din Rusia Bărbați 3 

2.  Persoane eliberate din penitenciarele din Republica 

Moldova 

Bărbați 6 

Femei 5 

3.  Deținuți minori Bărbați 18 

4.  Tineri eliberați din penitenciarul pentru minori Bărbați 2 

5.  Deținute penitenciarul nr. 7 Rusca Femei 20 

6.  Angajați ai penitenciarelor Femei/Bărbați 14 

7.  Experți în domeniu Femei/Bărbați 10 

 

Tabelul 2. Programul zilei pentru deținuți  

PROGRAMUL ZILEI 

PENTRU DEȚINUȚI 

Deșteptarea - cel târziu între orele 5 și 6 
dimineața 

Exerciții de înviorare - până la 15 min. 

Toaleta de dimineață, aranjarea patului - până la 10 min. 

Apelul de dimineață, controlul de dimineață și seară - până la 40 min. 

Dejunul - până la 30 min. 

Repartizarea pe sectoarele de muncă - până la 40 min. 

Timpul de muncă - în conformitate cu legislația 
muncii 

Pauza pentru masa de prânz - până la 30 min. 

Întoarcerea de la lucru, toaleta de seară - până la 25 min. 

Cina - până la 30 min. 

Timpul liber - până la 1 oră 

Măsurile educative - până la 1 oră 

Lucrul individual sau pe grupuri conform programului de 

resocializare, studii 

- conform graficului separat 

Pregătirea de somn - 10 min. 

Somnul neîntrerupt - 8 ore 

 

Sursa: [250] 
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ANEXA 2  

 

Ghid pentru interviu aprofundat cu minorii din penitenciarul nr. 10 Goian 

 

Prezentarea temei de discuție, semnarea consimțământului informat privind 

participarea la studiu. 

Prezentare: prenume, locul de trai, câte ceva despre familie, relația cu părinții/rudele, 

activitatea părinților, relația cu școala. 

Trecut 

1. Cum descrii viața, cercul de prieteni de până la momentul în care ai ajuns aici? Care este 

povestea vieții tale? Ce a fost frumos în viața ta? Descrie.  

Prezent 

1. Câți tineri sunteți în odaie? Care este relația ta cu ei? Dar cu ceilalți colegi? 

2. Ajungând în penitenciar, care au fost greutățile pe care a trebuit să le înfrunți pentru a te 

adapta? Cum ai fost primit, acceptat de către ceilalți? Ai trecut prin vreun fel de botez de 

al vostru? Ai fost pus la vreo încercare? 

3. Cum ai fost primit, acceptat de către cadrele didactice, supraveghetori, asistent social, 

psiholog etc.? 

4. Ce se permite de făcut și ce nu se permite categoric de făcut aici în penitenciar? Descrie 

cazurile. De ce? Altele? Altele? Ce nu se poate categoric de făcut în relațiile cu colegii, 

ce este considerat ...tabu, trădare...? 

5. Aveți vreun fel anume de a vă numi decât cel pe prenume, nume? Aveți porecle? Cum 

puneți porecle colegilor? De ce vă numiți astfel? 

6. Care sunt cuvintele, expresiile care le folosiți în discuție, cuvinte care nu se folosesc în 

afara penitenciarului? De la cine le-ați preluat? Descrieți situații diverse și expresiile 

potrivite pentru ele. 

7. Tatuajele pe care le aveți ce semnificație au? Este posibil de a face tatuaj în penitenciar? 

Cine le face, cum le face? Care ar fi prețul? Ce ai ales să ai tatuat? De ce? 

8. Când vine o persoană nouă, un tânăr cum este primit de către personalul penitenciarului? 

Este prezentat celorlalți la careu, în timpul lecțiilor etc.? 

9. Dar cum îl primesc ceilalți dintre colegii tăi, este supus la vreo încercare de vreun fel? De 

ce? Explicați. 

10. Dar când vine timpul să plece, ce întreprinde administrația: anunță din timp, pregătește 

actele etc.? Descrie. Altele.  
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11. Când unul din voi se eliberează, urmează să plece, ceilalți colegi cum reacționează, cum 

îl conduc. Descrie cazuri concrete. Altele.  

12. Dacă ar fi posibil să schimbi ceva în penitenciar, ce anume? Altele. De ce? Care sunt 

propunerile pentru a îmbunătăți viața de aici? Ce te face să fii fericit aici în penitenciar? 

Dar ce te face să fii nefericit? 

13. Care sunt activitățile din penitenciar care vă pregătesc pentru viața voastră de mai 

departe? Cât de eficiente sunt ele? De ce consideri așa? 

14. În viziunea ta condițiile create în penitenciar îți oferă posibilitate de a te integra în 

societate? 

Viitor 

1. Dacă ți-ai imagina viitorul, cum este el? Ce trebuie de făcut, ce trebuie să fie ca acest 

viitor să devină realitate?  

2. Ce ai învățat în perioada aflării tale în penitenciar? Dacă te-ai întâlni cu tine din trecut, cu 

cel dinainte de a ajunge aici, ce i-ai spune? 
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ANEXA 3  

 

Ghid pentru interviu aprofundat cu angajații din penitenciarul nr. 10 Goian 

 

Prezentare: prenume, funcția ocupată 

Trecut  

Descrieți acești copii care au ajuns aici în penitenciar. Mediul din care provin. Cauzele 

pentru care au ajuns aici. Altele. 

Prezent 

1. În opinia dvs., ajungând în penitenciar, care au fost greutățile pe care tinerii au trebuit să le 

înfrunte pentru a se adapta?  

2. Cum sunt acceptați cei nou-veniți de către ceilalți tineri? Trec prin vreun fel de botez de-al 

lor? Sunt puși la vreo încercare? Cum sunt primiți, acceptați de către cadrele didactice, 

supraveghetori, asistent social, psiholog etc. tinerii ajunși în penitenciar? 

3. Vorbind despre normele informale, ce se permite de făcut și ce nu se permite categoric de 

făcut în relațiile dintre ei aici în penitenciar? Descrieți cazurile. De ce? Altele? Altele? Ce 

este considerat ...tabu, trădare...? 

4. Au vreun fel anume de a se numi decât cel pe prenume, nume? Au porecle? Cum sunt puse 

porecle colegilor? Care sunt cuvintele, expresiile care le folosesc în discuție, cuvinte care nu 

se folosesc în afara penitenciarului? De la cine le-au preluat? Descrieți situații diverse și 

expresiile potrivite pentru ele. 

5. Tatuajele pe care le fac, ce semnificație au? Este posibil de a face tatuaj în penitenciar? Cine 

le face, cum le face? Care ar fi prețul? Ce aleg tinerii să aibă tatuat? De ce? 

6. Când vine o persoană nouă, un tânăr cum este primit de către personalul penitenciarului? Este 

prezentat celorlalți la careu, în timpul lecțiilor etc.? Dar când vine timpul să plece, ce 

întreprinde administrația: anunță din timp, pregătește actele etc.? Descrieți. Altele.  

7. Când unul din tineri se eliberează, urmează să plece, ceilalți colegi cum reacționează, cum îl 

conduc. Descrieți cazuri concrete. Altele.  

8. Dacă ar fi posibil să schimbați ceva în penitenciar, ce anume ați schimba? Altele. De ce? 

Care sunt propunerile pentru a îmbunătăți viața de aici?  

9. Care sunt activitățile din penitenciar care pregătesc pentru viața de mai departe? Cât de 

eficiente sunt ele? De ce considerați așa? Ce le place să facă în timpul liber? În viziunea dvs., 

condițiile create în penitenciar le oferă posibilitate de a se integra în societate? 

Viitor 

10. Care este viitorul acestor tineri? De ce considerați așa? Ce i-ați sfătui pe tineri la plecarea din 

penitenciar? 
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Ghid pentru interviu aprofundat cu experții din domeniul penitenciar, probațiune 

 

Prezentare: domeniul de activitate, funcția ocupată, experiența în domeniu. 

Resocializarea deținuților și umanizarea penitenciarelor 

1. Vorbiți-ne, vă rog, despre cum este realizată resocializarea în penitenciar. 

2. În viziunea dvs., care sunt barierele majore care împiedică resocializarea deținuților? Cum 

puteți dvs. în calitate expert să contribuiți la eliminarea barierelor date? 

3. Cum credeți, care sunt 3 cele mai mari bariere ce împiedică participarea persoanelor din 

detenție la activitățile culturale, sportive, educative, de resocializare a deținuților? 

4. În opinia dvs., ce acțiuni trebuie să întreprindă statul pentru a asigura resocializarea eficientă 

a deținuților? 

5. Cum credeți dvs., ce ar trebui de făcut pentru a reforma și umaniza sistemul penitenciar? 

Discriminarea persoanelor eliberate 

6. În opinia dvs., cum s-a schimbat atitudinea față de persoanele eliberate din detenție 

comparativ cu ultimii 5 ani? Ce a contribuit la aceste schimbări?   

7. Care sunt cauzele discriminării persoanelor eliberate din detenție?   

8. Ce măsuri este necesar a fi întreprinse pentru a preveni și combate discriminarea și atitudinea 

negativă față de persoanele deținute, persoanele eliberate din detenție?   

Accesul persoanelor eliberate la servicii sociale 

9. Ce puteți spune despre accesul persoanelor eliberate la servicii sociale? În ce măsură aceste 

servicii acoperă nevoile acestor persoane? Care sunt barierele care împiedică accesul la 

servicii sociale pentru aceste servicii? 

10. În opinia dvs., ce acțiuni trebuie să se întreprindă pentru a asigura accesul persoanelor 

eliberate la servicii sociale? 

11. Ce ar trebui de făcut pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale destinate persoanelor 

eliberate, pentru a asigura o reintegrare mai bună în comunitate?  

Recomandările privind resocializarea deținuților 

12. În opinia dvs., care sunt recomandările privind resocializarea deținuților în penitenciarele din 

Republica Moldova? 

13. Care sun recomandările privind umanizarea și reformarea sistemului penitenciar? 

14. În general, cum credeți că este posibil de suprimat subcultura penitenciară? Ce altceva ați 

dori să ne spuneți la subiectele discutate? 
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ANEXA 4  

 

Ghid pentru interviu aprofundat cu persoanele deținute sau eliberate din penitenciar 

 

Prezentare: vârsta, penitenciarul/penitenciarele în care este/a fost deținut, durata detenției. 

Întrebări pentru deținuți, dar și pentru persoanele eliberate: 

1. Vorbiți-ne despre viața în penitenciar? Descrieți o zi în penitenciar? 

2. Relatați-ne, vă rugăm, despre activitățile de resocializare la care ați participat? Vorbiți-ne 

despre activitățile, evenimentele, spectacolele, concertele care sunt organizate în 

penitenciar? 

3. Descrieți, vă rog, cum sunt sărbătorite zilele de naștere, Anul Nou, Crăciun etc.? 

4. Care sunt categoriile, straturile în penitenciar? Descrieți cine și ce sarcini realizează în 

penitenciar? 

5. Care sunt nomele informale respectate de deținuți? 

6. Vorbiți-ne despre obșeac? De ce și pentru cine sunt adunate diverse bunuri în 

penitenciar? Cum este posibil de păstrat aceste bunuri fără a fi sechestrate? 

7. Vorbiți-ne despre semnificațiile tatuajelor pe care și le fac deținuții? 

8. Vorbiți-ne despre modalitatea de a pune poreclă în penitenciar? Poreclele puse sunt 

pozitive sau nu etc.? 

9. Vorbiți-ne despre argoul folosit în penitenciar? 

10. În viziunea dvs., de ce subcultura în penitenciar supraviețuiește de-a lungul anilor? Cum 

ea poate fi suprimată? 

11. În viziunea dvs., ce trebuie să facă statul ca un deținut, la eliberare, să se integreze mai 

ușor în societate? 

12. În general, care este relația deținuților cu angajații? Cunosc ei despre aceste straturi, 

obșeac, norme informale etc. în penitenciar?  

13. Vă rugăm, apreciați activitățile organizate în penitenciar, specialiștii la care aveți acces 

etc. Toate acestea vă pregătesc spre reintegrare în societate? 

14. Ce altceva ați dori să ne spuneți la subiectele discutate 

Pentru persoanele eliberate? 

15. Simțiți că sunteți integrat în societate? Ce vă dă această senzație? 

16. Ați avut careva probleme concrete la eliberarea din penitenciar? V-ați simțit discriminat 

la eliberare? Vorbiți-ne despre aceste cazuri? 

 



197 
 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

 

Subsemnata, Mărgărint Tatiana, declar pe răspundere personală că materialele prezentate 

în teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în 

caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Mărgărint Tatiana 

 

Semnătura 

 

Data 14.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATE PERSONALE Mărgărint Tatiana 

  Muzicescu 2, ap.9, MD-3702 

Strășeni, Republica Moldova 

    068497839 

  margarinttatiana@yahoo.com 

 

Sex Fem. | Data de naștere 5 Septembrie 1974  

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

2002 - Prezent  asistent universitar  

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, str.Alexe Mateevici, 60, 

MD-2009, Republica Moldova 

Predarea cursurilor: Etnosociologie, Cultura rromilor, Metode avansate 

în cercetarea socială, Metode calitative în cercetarea socială, Filosofie, 

Logica și Teoria Argumentării etc. 

2012 - Prezent CBS-AXA Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Piață, 

Chișinău, Republica Moldova. 

Sociolog. 

Realizarea interviurilor individuale, focus-groupurilor Analiza 

conținutului interviurilor. 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

1999  Licențiat în Filosofie 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 

Profil Filosofie  

Specializarea Filosofie 

 2000  Magistru în Filosofie 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova. 

Profil Filosofie 

Specializarea Filosofie  

2008  Licență în activitatea de mediere a conflictelor 

Institutul Național de justiție, Chișinău, Republica Moldova. 

mailto:margarinttatiana@yahoo.com


199 
 

Mediere 

Mediator 

2009 Certificat de participare 

Organizat de Consiliul Europei, Chișinău, Republica Moldova. 

Media Trening on Roma Minoryity and Ethichal Reporting 

2014 Certificat de participare 

Universitatea de Stat din Moldova și e Learning and Software srl.Arad 

România, Chișinău, Republica Moldova. 

Cursuri de instruire pentru utilizarea platformei Moodle în educație 

2019 Certificat de participare 2 credite 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova) 

Curs Managementul proiectelor, 60 ore, 2 credite 

2019               Certificat de participare 2 credite 

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova) 

Cariera științifică a cadrului didactic universitar 60 ore, 2 credite 

COMPETENȚE PERSONALE 

Cunoașterea limbilor 

 Înțelegerea Vorbire Scriere 

 Ascultare  Citire  Participare la 

conversație 

Discurs oral Scriere  

Rusă  C2 C2 C2 C2 C1 

Franceză  B1 B2 B1 B1 B1 

Engleză B2 B2 B1 B1  B1 

Levels: A1 and A2: Basic user – B1 and B2: Independent user – C1 and C2: Proficient user 

Certificat of English Language Level Nr.LS703/18 21.06.2018 Moldova State University 

Abilități de comunicare  

Spirit de echipă, capacitate de adaptare, capacitate de asimilare de 

noi informații și abilități, competențe dobândite în urma realizării 

unor proiecte în cadrul activităților de la locul de muncă. 

Abilități organizatorice/manageriale  

Spirit organizatoric, capacități de sinteză și analiză. 

Abilități profesionale  

Abilități de lucru în echipă, creativitate, bună capacitate de comunicare. 

Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în cadrul activității 

profesionale, participării la conferințe naționale și internaționale. 



200 
 

Abilități digitale  

O buna stăpânire a programelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ 

şi PowerPoint™) 

Altele    Interes pentru mod sănătos de viață. 

INFORMAȚII RELEVANTE 

Proiecte  

2007  Elaborarea metodologiei studiului Identificarea inteligenței emoționale la copiii a 

căror părinți sunt plecați peste hotare realizat la Centrul de Cercetări Calitative în 

Antropologie, USM, susținut de UNICEF Moldova 

2008  Elaborarea metodologiei studiului Violența în școală, realizat la Centrul de 

Cercetări Calitative în Antropologie, USM, susținut de UNICEF Moldova 

2009  Elaborarea metodologiei studiului Sănătatea reproducerii în comunitățile rrome 

și Violența în familie în rândul comunității rrome realizate la Centrul de Cercetări 

Calitative în Antropologie, USM, UNFPA 

2014  Expert NORLAM, asistent de proiect al studiului Tabuuri și rituri de trecere 

prezente în penitenciarul pentru minori Goian 

2016  Expert NORLAM, asistent de proiect al studiului Violența în familie și 

femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent, viitor 

2017  Consultant național al Consiliului Europei în realizarea Studiului privind 

subcultura criminală în sistemul penitenciar 

2021           Expert PAS în cadrul proiectului Studiu de evaluare a satisfacției beneficiarilor de     

serviciile de tratament de substituție cu opiacee în Republica Moldova 

Publicații  

Mărgărint T. Cercetarea netnografică în contextul cultural actual. În: Materialele Simpozionului 

Internațional. Dialogul cultural între generații și Integrarea Europeană. Chișinău: CEP USM, 2014. 

111-114 p. 

Mărgărint T. Simbolistica obiectelor în cadrul ritualului organizațional. În: Conferința Științifică 

Națională cu participare Internațională 2014. Chișinău: CEP USM, 2014. 36-40 p. 

Mărgărint T. Elemente determinante ale comportamentului ritual. În: Materialele comunicărilor 

științifice. Științele socio-umanistice și progresul tehnico-științific. Chișinău: Tehnica-UTM, 2014. 

99-104 p. 

Mărgărint T. Particularitățile studierii ritualului în cadrul științelor socioumane. Conferința 

Științifică internațională 2015. În: Școala Internațională de Metodologie în Științele Socio-Umane 

Ediția I-a. Chișinău: CEP USM, 2016. 164-174 p. 



201 
 

Mărgărint T. Ritul și ritualul – dimensiuni ale culturii organizaționale. În: Materialele 

comunicărilor științifice 2015, Științele socio-umanistice și progresul tehnico-științific. Chișinău: 

Tehnica-UTM, 2015. 145-150 p. 

Mărgărint T. Simbolul în poezia și filosofia lui Lucian Blaga. În: Materialele conferinței științifice 

naționale cu participare internațională „Personalități notorii ale filosofiei românești: Lucian Blaga, 

Nae Ionescu, Dumitru D.Roșca (evocări aniversare)”. Chișinău: CEP USM, 2015. 151-156 p. 

Mărgărint T. Consumatorul etnic ca element de referință a marketingului etnic. În: Identități 

naționale în dialog intercultural: Unitate prin diversitate. Chișinău: CEP USM, 2016. 338-349 p. 

Saharneanu E., Mărgărint T. Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori - 

Goian. Studiu antropologic 2014. Chișinău: Bons Offices, 2017. 44 p. 

Saharneanu E., Mărgărint T. Violența în familie și femeile în penitenciarul de la Rusca: trecut, 

prezent, viitor. Studiu antropologic 2016. Chișinău: Bons Offices, 2017. 58 p. 

Mărgărint T. Argoul ca element al subculturii penitenciare. În: Materialele conferinței științifice 

naționale cu participare internațională. Chișinău: CEP USM, 2018. p.14-17 

Mărgărint T. Modele de suprimare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar. În: Materialele 

conferinței științifice naționale cu participare internațională. Chișinău: CEP USM, 2019. 155-158 

p. 

Mărgărint T. Abordări ontologice ale reformării sistemului penitenciar și umanizării detenției. 

Cazul Republicii Moldova. În: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Nr.1 (182). 

Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. 2020. 217-226 p. 

Mărgărint T. Resocializarea persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova. 

Abordare antropologico-filosofică. În: Revista Studia Universitatis Moldaviae - Științe 

Umanistice, 4 (134). Chișinău: USM. 2020. 228-235 p. 

Mărgărint T. Viața în detenție. Antropologia cotidianului. În: Revista de Etnologie și Culturologie, 

Nr.27. Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural. 2020. 117-123 p. 

Mărgărint T. Subculture – social structures in the context of contemporary culture. In: The 

Annals of the University of Bucharest, Philosophy Series. Vol. 69, No. 2./2020. 

http://annals.filosofie.unibuc.ro/index.php/annals/article/view/318  

Mărgărint T. Posibilități de resocializare în condiții de criză a persoanelor deținute în 

penitenciarele din Republica Moldova. În: Conferința Științifică Internațională: „Strategia 

securității Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale” (II).  22 

aprilie, 2022. 346-351 p. 

 

 

https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/110690
http://ojs.studiamsu.eu/index.php/humanitarian/article/view/1758
http://ojs.studiamsu.eu/index.php/humanitarian/article/view/1758
http://annals.filosofie.unibuc.ro/index.php/annals/article/view/318

	ADNOTARE
	INTRODUCERE
	I. RITUALUL ȘI TABUUL CA ELEMENTE ALE SUBCULTURILOR: FUNDAMENTĂRI TEORETICO-METODOLOGICE
	1.1 Concepte și teorii privind dinamica subculturilor
	1.2 Comportamentul ritual – pattern al ordinii și sensului în contextul experienței umane
	1.3 Posibile interacțiuni între ritual și tabu – o abordare ontologică
	1.4 Concluzii la capitolul 1

	II. DIMENSIUNI SEMNIFICATIVE ALE EXISTENȚEI UMANE ÎN SUBCULTURA PENITENCIARĂ
	2.1 Manifestări, cauze și efecte ale subculturii penitenciare
	2.2 Subcultura în penitenciarele din Republica Moldova
	2.3 Riturile de trecere în penitenciarul pentru minori nr. 10 Goian. Studiu de caz
	2.4 Concluzii la capitolul 2

	III. NECESITATEA REFORMĂRII ȘI UMANIZĂRII INSTITUȚIILOR PENITENCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA: STRATEGII ȘI PERSPECTIVE
	3.1 Posibilități de diminuare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar
	3.2 Aspecte ale reformării sistemului penitenciar și ale umanizării detenției
	3.3 Modalități de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova
	3.4 Concluzii la capitolul 3
	Analiza detaliată a posibilităților de diminuare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar, a aspectelor reformării sistemului penitenciar, a căilor umanizării detenției, a modalităților de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele ...
	1. Detenția este, fără îndoială, o perioadă dificilă pentru cei care trec prin experiența lipsirii de libertate. Analiza interviurilor, realizate în cadrul cercetării, indică faptul că modul de a gândi al deținuților, modul de a aprecia realitatea de ...


	CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
	Impactul concluziilor și recomandărilor. Aplicarea recomandărilor, elaborate în rezultatul studiului dat, va avea ca efect: îmbunătățirea calității vieții deținuților în penitenciar, resocializarea cu succes a unui număr mai mare de deținuți, prevenir...
	BIBLIOGRAFIE
	ANEXE
	ANEXA 1
	Sursa: [250]
	ANEXA 2
	ANEXA 3
	ANEXA 4

	DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
	CURRICULUM VITAE

