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Introducere
Funcţia educativă a familiei şi şcolii poate fi realizată 
dacă sunt satisfăcute nevoile de bază ale copilului. 
Implicaţiile adulţilor în satisfacerea nevoilor primare 
– hrană, îmbrăcăminte, domiciliu, protecţie şi 
apărare, educaţie şi instruire devin indispensabile în 
asigurarea nevoilor superioare spre care omul tinde – 
încredere, respectul de sine, independenţă etc. Lipsa 
condiţiilor necesare realizării trebuinţelor copiilor 
(grija părintească precară, excluderea socială, 
neimplicarea instituţiilor sociale în asigurarea unei 
calităţi a vieţii pentru toate categoriile de persoane, 
intoleranţa socială, etc.) determină în cele din urmă 
creşterea numărului de comportamente delicvente 
ale copilului. 

Instituțiile de reeducare sunt cele care contribuie 
la schimbarea comportamentului adolescenților, 
la reintegrarea acestora cu succes în mediul social. 
Or, riturile și tabuurile sunt componente ale 
acestui sistem și expresie a apartenenței colective 
evidențiind, de fapt, procese interne nesemnalate 
și neexplorate corespunzător de către toți ceilalți 
participanți. O analiză detaliată prin intermediul 
cercetării antropologice care este una de tip holistic 
și de prognoză ar permite înțelegerea complexității 
relațiilor sociale pe mai multe dimensiuni: relații 
adolescent – adolescent; adolescent – instituție 
(educator); adolescent și societatea.

Preocupare antropologică, tema ritului a stat 
în atenția cercetătorilor de-a lungul timpului 
acordându-i diverse semnificații și relevându-i 

importanța deosebită pentru colectivitatea umană. 
Începând cu secolul XIX, ritul este tematizat prin 
cercetările de teren ale etnologilor francezi și, cu 
precădere ale lui A. Van Gennep. Autorul, remarcabil 
prin lucrarea Riturile de trecere, sintetizează tipurile 
de rituri cu referire la grupurile exotice de populație 
și modul lor de viață, printre care cel de inițiere. Ritul 
de trecere, indiferent de cultura și societatea în care 
sunt performate îndeplinește o funcție de mediere 
dintre natură și cultură, biologic și social, și, partea 
care ne interesează cu precădere în această cercetare, 
medierea între individ și grup; deşi fiecare se naşte 
şi moare singur, străbătând existenţa în unicitate, 
individul nu poate să supravieţuiască în singurătate 
în afara grupului de care îl leagă firele infinite ale 
raporturilor sociale. „Riturile de trecere indică 
individualitatea şi caracterul nostru separat, dar 
ne reamintesc în acelaşi timp foarte ferm şi viguros 
că aparţinem grupului nostru şi că existenţa nu se 
poate concepe separat de acesta”1. Tema cercetării 
noastre, a avut ca obiectiv, pornind de la aceste 
constatări să analizeze specificul relațiilor dintre 
deținuții penitenciarului Goian, având ca punct de 
pornire riturile de trecere existente și performate de 
către ei. 

Fiind noutate în domeniul cercetării, acest subiect, 
a devenit o provocare ca urmare a mediului sau 
terenului de cercetare și anume, penitenciarul pentru 
minori Goian. Practica științifică internațională a 
demonstrat și relevat de nenumărate ori necesitatea 
studiilor calitative, științifice pentru o mai bună 
înțelegere a problemei și reflectarea acelor aspecte 
care printr-o cercetare cantitativă, nu pot fi 
depistate imediat. De altfel, studiile calitative sunt 
utilizate și aplicabile unor teme sensibile opiniei 
publice, societății în general, iar în cazul nostru 
unui mediu de detenție și condamnaților, care 

1 Barbara Myerhoff, Rites of Passage: 
Process and Paradox, in: Celebration, 
Studies în Festivity and Ritual. Victor 
Turner Editor. Smithsonian Institution 
Press, Washington D.  C, 1982, p. 109
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sunt minori. În SUA, de exemplu, cercetări care 
urmăresc înțelegerea vieții și modului de viață în 
totalitate a juvenililor condamnați, se realizează la 
nivel de anchetă națională. Cu alte cuvinte, statul 
este interesat să înțeleagă condiția acestora, atât 
în mediul condamnat, dar mai ales posibilitățile 
de integrare socială, de reușită după perioada de 
detenție. Scopul acestor studii se regăsește la nivelul 
politicilor publice menite să înțeleagă mecanismele 
care determină gradul de infracționalitate mare 
printre juvenili, precum și trasarea direcțiilor de 
atenuare, diminuare a fenomenului. 

UNICEF, instituție internațională recunoscută prin 
lupta pentru drepturile copilului, este preocupată de 
asemenea, fie prin studii calitative, fie cantitative să 
atragă atenția asupra justiției juvenile, concept larg, 
care include atât referințe de tip legal, normativ, cât 
și social. 

În Europa, una din cele mai cunoscute organizații 
pentru susținerea drepturilor copiilor, și nu doar, 
este Children of Prisoners Europe2. Anual, sub egida 
acestei organizații sunt organizate studii de cercetare 
care au ca grup țintă atât minorii condamnați, cât 
și familiile acestora. Rezultatele cercetărilor sunt 
utilizate în consecință în trasarea viitoarelor direcții 
de dezvoltare instituțională, influențarea politicilor 
publice europene în domeniul protecției drepturilor 
omului etc. 

Aceste constatări reflectă importanța temei de 
cercetare abordată în cazul nostru, chiar și dacă 
este o parte dintr-un sistem complex de relații 
determinate de penitenciar ca instituție în raport 
cu condamnatul minor. Totodată, reflectă gradul 
înalt de conștientizare a necesității de a aborda teme 
considerate tabu în societate, ca urmare a tipului 
de sistem închis pe care îl reprezintă instituția 
penitenciarului, precum și a etichetării sociale, de 
multe ori negativă, atribuită condamnaților.

Studiul riturilor de trecere în penitenciarul 
Goian reflectă aspecte importante ale relațiilor 
interpersonale, comunicaționale dintre membrii 
grupului de minori condamnați. Aspecte care 
sunt depistate prin intermediul elementelor, 
manifestărilor riturilor. Astfel, în forma sa cea 
mai generală „ritul” este definit prin intermediul 
manifestărilor sale: obișnuințe, datini (obiceiuri), 
protocoale de comunicare, etichete, performanțe, 
ceremonii, sărbători etc. Cercetătorul român, Mihai 
Coman, în sintezele sale de prezentare a definițiilor 
termenului de rit, identifică și pe cea oferită de 
S.Lukes, după cum urmează: „...activitate guvernată 
de reguli, cu un caracter simbolic, care atrage atenția 
participanților asupra unor obiecte ale gândirii și a 
unor sentimente pe care ei le consideră a fi pline 
de semnificații”. Abordarea holistică, specifică 
antropologiei, a căutat să identifice și să analizeze 
unele din manifestările și elementele ritului de 
trecere, unele reieșite din definiția prezentată mai 
sus.2 Vezi rapoarte de activitate:  

http://childrenofprisoners.eu/
wp-content/uploads/2014/04/
PrisonsAcrossEuropeNewslettersite.pdf; 
http://childrenofprisoners.eu/wp-content/
uploads/2014/04/AR2012site.pdf
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Cercetarea de față a avut la bază metodologia de tip calitativ, iar metoda aplicată a fost interviului aprofundat, 
complementat de observația directă. Întrebările interviului au fost structurate modular (vezi anexă), astfel 
încât să se obțină un tablou întregit al situației minorului respondent din perspectiva temei cercetate.

Categoria respondenților a avut ca vârstă 17-19 ani, cu alte cuvinte reprezintă perioada adolescenței 
caracterizată prin apariţia a unui șir de nevoi specifice. Acestea ar consta în nevoia de a şti, de apartenenţă 
la un grup, de independenţă şi nevoia modelelor.3 Penitenciarul, ca sistem închis poate alimenta prin unele 
elemente mai mult aceste nevoi, dar poate să ofere model pozitiv prin eforturile conjugate ale administrației 
de a resocializa, de a corecta modul de a fi și a vedea lucrurile de către minorii deținuți. Vom reflecta 
pe parcursul lucrării cum aceste nevoi sunt realizate de către membrii minori condamnați în cadrul 
penitenciarului, datorate și riturilor de trecere. 

Penitenciarul este o instituție totală unde avem control puternic al vieții culturale, emoționale, instructiv-
educative, în unele instituții de acest tip regulile sunt mai importante decât persoanele.

3 Sion Graţiela, Psihologia vârstelor. București: 
Editura Fundaţiei de Mâine, 2003, p. 194

METODOLOGIA 
CERCET   RII

Ipotezele:

- ca în oricare instituție de tip închis, (cu 
toate reformele existente), presupunem 
prezența unui control puternic al vieții 
culturale, instructiv-educative, emoționale iar 
„eliberarea” se manifestă prin rituri de trecere/
inițiere, tatuaj, supranume – nivel informal, 
care au o existență paralelă riturilor de trecere 
formale.

- Conturarea unor valori noi, adoptarea unor 
modele de comportament este preluată de 
la semenii cu care sunt în contact direct și 
permanent, dar și contactul minorilor cu 
deținuții maturi de la penitenciarul 13, P. Bălți 
etc., efortul în reeducare întâmpinând din 
acest motiv greutăți care sunt dificil de trecut.

Obiectivele cercetării:

- Determinarea prezenței riturilor de trecere în 
cadrul instituțiilor date;

- Descrierea riturilor de trecere în cazul noilor 
veniți;

- Analiza tabuurilor existente în relațiile dintre 
minori;

- Aprecierea relațiilor minorilor din instituțiile 
de reeducare cu părinții/rudele, colegii, 
cadrele didactice;

- Determinarea emoționalului adolescenților 
din momentul intrării în instituție;

- Determinarea principalelor valori la această 
categorie de adolescenți;

- Descrierea riturilor de despărțire, de plecare 
din instituție;

- Evaluarea condițiilor ce ar oferi posibilitatea 
de integrare în social.
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Pentru o eficientă comunicare cu grupul-obiect al cercetării, dar şi angajații au fost respectate următoarele 
principii: 

- acordul informat;

- protecţia bunăstării psihologice;

- contribuţiile individuale a celor intervievaţi;

- confidențialitatea răspunsurilor individuale.

Pentru a realiza cercetarea au fost intervievați 18 
minori din penitenciarul Goian și 2 minori eliberați. 
Intervievații au avut vârsta cuprinsă între 17-19 ani. 
Realizarea interviurilor individuale în penitenciarul 
Goian a avut drept piedici imposibilitatea de a 
înregistra cele expuse de intervievați, nu a fost 
permis accesul cu reportofoane. O altă piedică a fost 
faptul că minorii s-au înțeles în a nu răspunde la 
întrebările legate de viața în penitenciar și anume la 
cele care au ținut de rituri și tabuuri, spunând-o, unii 
din ei, în mod deschis. Cu toate acestea interviurile 
au fost realizate iar acele fragmente care ne-au 

fost oferite în interviuri despre viața, relațiile între 
minorii din penitenciar, tabuuri, grupurile existente 
ne-au permis a ne apropia de înțelegerea a ceea ce 
este viața într-o instituție totală prin cele 2 interviuri 
cu 2  dintre minorii eliberați.

În partea a doua a studiului au fost realizate inter-
viuri individuale în profunzime cu angajați din PG. 
Principiul confidențialității nu permite de a indica 
funcția persoanelor intervievate deoarece ar putea fi 
ușor determinate ceea ce contravine eticii cercetării, 
de aceea vom folosi calificativul general angajați.
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Numărul celor intervievați:  

- 20 minori  (18 minori din penitenciarul Goian, 2 tineri eliberați)

- 10 angajați ai penitenciarului  

Participanții au fost selectați prin metoda „bulgărului de 
zăpadă” luându-se 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.

Datele au fost colectate cu ajutorul ghidurilor de interviu 
specifice pentru fiecare categorie de respondenți. Instrumentele 
de cercetare au avut următoarea structură: Reconcilierea cu 
trecutul, Comportamentului ritual și neritual în penitenciar, 
Viitorul și valorile.
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RECONCILIERE    CU 
TRECUTUL

Modul în care indivizii se raportează la trecut e complex. Reconcilierea cu trecutul pentru minorii din 
penitenciar este un proces ambiguu. Reconcilierea cu trecutul, aparent ușor de descris și de înțeles, presupune 
o tensiune interioară pe care o resimte minorul. În primul rând, ea presupune atât o acțiune din partea 
minorului, cât și așteptarea unei acțiuni dinafara individului, venită din partea unei alte persoane: prieten, 
psiholog, pedagog. Implică interiorul cât și exteriorul.

La întrebarea: Ce a fost frumos în viața ta?, respondenții au făcut trimitere la persoanele importante din 
viața acestora, precum: mama, prietenii, frații și activităților petrecute cu aceștia. Unul dintre respondenți 
vorbește cu multă tristețe despre timpul petrecut cu iubita lui până a ajunge aici în penitenciar, toate visele 
s-au năruit odată cu venirea lui aici. 

Caseta. Momente frumoase din viața minorilor   

Familia – înseamnă totul, odihna, distracția, momente când suntem împreună. Odihna cu prietenii, călătoria pe Nistru, la 
mănăstire. Am comis greșeala în stare de ebrietate. (minor penitenciarul Goian)

Când m-am eliberat prima dată. (minor penitenciarul Goian)

Prietena care a fost înainte de pușcărie, într-adevăr am iubit-o din suflet, dar s-a întâmplat și am venit la odihnă, la 15 ani, 
am stat și la Lipcani, și la 13. (minor penitenciarul Goian)

Eram acasă, era vesel. Mergeam la școală. (minor penitenciarul Goian)

Caseta. Revenire în trecut – ce și-ar spune minorul sieși din trecut 

Aș schimba totul, l-aș impune să învețe. Să nu lase sportul, să nu bea, să nu fumeze. Doar spre bine.

Eu nu regret că am nimerit aici pentru că m-am dezvoltat aici, dar deja vreau altceva. (minor penitenciarul Goian)

Să nu facă ceea ce am făcut. (minor penitenciarul Goian)

I-aș spune să nu fure. (minor penitenciarul Goian)

Să trăiască pentru el nu pentru alții. (minor penitenciarul Goian)

Să nu mai facă prostii. Celor de la libertate le spune să fie cuminţi. (minor penitenciarul Goian)

Să se liniștească, dar ce folos. Câți mie mi-au spus dar eu, aaaăă, ce, eu, nu am să chic. I-aș arăta un video uite ce o să fie cu 
tine, nu fă prostii. Aș schimba să nu fac nebuniile. Era poate și tata acasă. Tare multe am pierdut când m-am dus acolo. Tare 
multe. Am rămas și fără tată, și fără mamă, și fără prieteni care îmi erau prieteni buni. (minor penitenciarul Goian)

Minorii din penitenciarul Goian – 
aprecierea trecutului

2.1
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Unul dintre intervievați a spus că face parte 
dintr-o familie incompletă, tatăl său l-a părăsit el 
fiind încă mic. Era comunicabil și sociabil de mic 
copil, însă s-a „legat” de niște „prieteni” cu care 
a început să fure și să fie agresiv. Prietenii, cum a 
spus el „am avut atât buni cât și răi”, cu toate că 
cei mai apropiați au fost totuși cei „răi”. Împreună 
se duceau la pescuit, făceau frigărui și se distrau, 
dar fiindcă nu avea tatăl, care să-i ofere un sprijin 
financiar, a început să fure. A fost reținut și urma 
să-și ispășească sentința în penitenciar. La început 
a stat în penitenciarul N.13. A spus că atât aici 
cât și acolo sunt aceleași probleme – nu a dorit să 
fie mai concret, după un timp a recunoscut că în 
Penitenciarul de la Goian are mai multe opțiuni 
de integrare în societate: deja deține 2 specialități, 
studiate aici și s-a mai înscris la una. Nu este 
frustrat de ceea ce a făcut, deși dorește mai repede 
să-și ispășească sentința. 

Un altul a fost foarte retras și suspicios, nu 
accepta dialogul Răspunsurile sale erau binare: 
Da – Nu, sau Nu știu. Până la penitenciar s-a 
ocupat „profesional” de fotbal, se întâlneau cu 
prietenii la frigărui, discuta despre diverse teme: 
prietenie, cum să faci bani. Face parte dintr-o 
familie incompletă, nu are tata – a decedat când 
era mic, și tata-vitreg nu îl accepta în familia lor. 
Mama sa lucra mult și nu avea timp pentru „să 
petreacă împreună”. 

În alt caz intervievatul a spus că nu poate vorbi 
în limba română, ci doar în rusă, presupunem 
că pentru a se eschiva de interviu, deoarece afară 
vorbea într-o română bună. Până a nimeri în 
penitenciarul din Goian, a stat în penitenciarul 
din Bălți. Are un frate mai mare, și o soră, nu 

este vizitat de ei, afirmă că „familia s-a înstrăinat de 
mine, doar mama mă vizitează o dată în lună”. Până 
în penitenciar ducea un mod de viață activ, chiulea 
de la ore și se distra cu băieții. A spus că a luat 
toată vina pe dânsul și prietenii cu care a săvârșit 
furtul acum stau la Bălți. Îi pare foarte rău că a fost 
transferat aici, duce lipsă de comunicare cu ceilalți 
deținuți din penitenciar. Nu îndeplinește nici un 
lucru, nu vrea să învețe, căci cei slabi doar se ocupă 
cu munca – „eu încă nu am degradat într-atâta”. La 
întrebarea: „Câți sunteți în odaie?”, au răspuns câte 
2-3 persoane, relații sunt bune, dacă nu sunt bune 
atunci sunt anumite pedepse – se știe unde să se 
lovească și cum să se lovească, însă astfel de situații 
sunt foarte rare, căci „se înțeleg din cuvinte” – sunt 
multe camere și nu pot să nu fie observați. 

Unii dintre minori au afirmat că există o ierarhie 
bine stabilită. Persoanele care sunt defăimate sau se 
află jos în ierarhie se numesc „obijennîi”, iar cei care 
lucrează în cadrul penitenciarului sunt „neputiovîi”. 
Alții au vorbit doar despre categoria „blatnîe” și 
„neputiovîie”. Nici unul dintre cei intervievați nu a 
recunoscut că sunt „neputiovîie” sau „obijennîi” sau 
„blatnîe”. Alți intervievați afirmau că la noi (Goian) 
așa ceva nu există. Cei care nu au dorit să vorbească 
au fost printre ultimii intervievați, invocând regula 
„de a nu vorbi nimic despre viața de aici din 
penitenciar”.
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Statisticile din Republica Moldova care indică următoarele conform datelor oferite de către Ministerul 
Afacerilor Interne: 

Tabelul 1. Numărul infracţiunilor săvârșite de minori,  2009-2013

Cel mai frecvent minorii sunt implicaţi în săvârșirea furturilor, cu o pondere de 73,4%, după care urmează 
jafurile – 7,0% și huliganismul – 3,1%. În anul 2013, la 100 mii populaţie în vârstă de până la 18 ani revin 
circa 160 infracţiuni comise de minori, comparativ cu 149 în anul 2009 și 206 în anul 2012. 

Tabelul 2. Numărul minorilor deţinuţi în penitenciarul de tip închis,  2009-2013

La 100 mii minori revin în medie 6 minori deţinuţi în penitenciare de tip închis. Creșterea numărului de 
minori în penitenciarul de tip închis este determinată de implicarea minorilor în săvârșirea unor fapte mai 
grave sau comiterea unor crime repetat.4

În adolescenţă tinerii trec prin conștientizarea de sine versus confuzia de roluri sociale. Adolescenţii par a fi 
maturi fiziologic, dar din punct de vedere afectiv unii dintre ei pot fi asemănător unor copii mici care cred 
că toată lumea se rotește în jurul lor, afirmă specialiștii din domeniul psihologiei. Se remarcă regresie – în-
toarcerea subiectului într-o etapă de dezvoltare anterioară – copilărie, cu anumite caracteristici psiho-emo-
ționale, irascibilitate, reacții neprogramate etc.

Profilul socio-emoțional al minorilor în 
viziunea angajaților penitenciarului

2.2

2012

2012

1468

39

103

39

1365

0

2011

2011

1268

32

150

29

1112

3

2010

2010

1358

35

173

32

1185

2

2009

2009

1143

35

120 

27

1023

6

2013

2013

1142

43

89

41

1053

2

Infracţiuni săvârșite
 de minori

Total

inclusiv:

inclusiv:

de către fete

Băieţi

de către băieţi

Fete

4 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4335&idc=168 



12

Angajații intervievați afirmă că minorii deținuți sunt victime, majoritatea lor fiind din familii social vulne-
rabile, familii cu mulți copii, sau părinți care aveau alte preocupări decât educația copiilor. Este o scăpare a 
părinților și a societății că ei au ajuns în penitenciar. Cauzele că au ajuns sunt diferite –  majoritatea poate că 
au furat ca să își satisfacă anumite necesități fiziologice, pentru hrană, îmbrăcăminte. Alții ca să fie în pas cu 
alți copii care au mai bune posibilități decât ei. Alții din anumite trăiri sufletești care au avut loc în viața lor. 
Asta rezultă din dosare și din discuția cu ei. Mai este și trecutul părinților care sunt ex-deținuți, sau divorțați, 
sau mama alcoolică nu are loc de muncă, sau nu se interesează de copii. 

Caseta. Opinii privind mediul din care provin minorii 

Mulți dintre ei au ajuns aici bătuți de soartă, din familii unde 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 că eu îl 
întreb, X cum de ai nimerit tu aici: „Câte odată nu aveam nici ce mânca. Pe tata nu îl cunosc, de mic ne-a părăsit, mama s-a 
dat în mania alcoolului și noi flămânzi. Ce am făcut, m-am dus la un om mai bogat și am furat. Nu sunt de acord cu câți ani 
mi-au dat…” (angajat)

Copiii aceștia vin și din familii unde partea financiară este slabă dar vin și copii care după înfățișarea lor vin și din familii mai 
bune. (angajat)

Angajații apreciază felul de a fi, de a se manifesta al minorilor atât pozitiv cât și negativ, minorilor fiindu-le 
caracteristică trecerea rapidă de la o stare afectivă la alta, izbucniri emotive. Deseori această instabilitate 
afectivă devine impulsul în efectuarea unor fapte sau luare a anumitor decizii negândite. 

Caseta. Emoționalul minorilor, motivarea spre schimbare

Nu toți din ei își doresc schimbarea unii din ei sunt indiferenți. Chiar când facem lecții ei spun: „Mie nu-mi trebuie”. Eu vin 
cu exemple că o să vă trebuiască pe viitor acest certificat de 9 clase. Noi venim cu un ajutor. „Dar mie nu-mi trebuiește”. Ei 
motivează că sunt închiși pentru mai mulți ani și lor nu o să le trebuiască acest lucru. (angajat)

Printre ei sunt foarte mulți brutali, răutăcioși, ne străduim să îi schimbăm, le dăm exemple din viață. Le spunem despre 
normele corecte de viață, dar ei au părerile lor. (angajat)

Dar lor li-au crescut aripi într-o măsură oarecare, ei știu că pe ei mulți îi susțin și nu vă închipuiți cât de brutal se poartă cu 
educatorii. Își permit să le vorbească prostii, mai să nu îi lovească. Am întrebat într-o zi pe educator, „Cum permiți ca ei așa 
să vorbească?” El a răspuns că „mâine, poimâine poate să rămână fără lucru”. Cred că trebuie să fie mai duri cu ei, să simtă 
că dacă ai nimerit aici undeva viața ta s-a întrerupt, că este undeva întunericul acesta. Să conștientizeze că nu trebuie să facă 
aceasta. Puțini din ei care o să iasă de acolo, o să iasă oameni. Prea au ei mari drepturi. (angajat)

Mai este un băiat care învață bine, e educat, cuminte, niciodată nu ar întoarce vorba. (angajat)

Penitenciar – e cuvântul nou pentru un nou-venit. Noul regim, persoane noi, în general totul este nou 
pentru ei. Adolescenți cu caractere diferite, cu nivel de educație diferit, greu de adaptat pentru ei. Regimul 
strict trebuie să te ridici la oră anumită, la plimbare la o oră anumită pentru unii e o dificultate. Ei nu posedă 
deprinderi de comportare civilizată, de planificare a activităţii proprii, de relaţionare socioafectivă. Prezintă 
lacune în formarea deprinderilor intelectuale din cauza abandonului școlar, afirmă angajații.



13

Caseta. Greutățile pe care tinerii au trebuit să le înfrunte ajungând în penitenciar

Poate acasă sau unde au stat până la penitenciar nu au avut un regim sau nu a avut cine să îi supravegheze, ca să fie ordonat, 
că trebuie să faci asta, sau asta. (angajat)

Minorii se tem de etapa aceasta, el vine și pe el îl aranjează în care categorie ai să fii tu, ai să fii cu acei superiori sau vei fi cu 
acei care lucrează, care mătură coridoare, sau ai să fii în genere în pătura cea mai joasă, care mănâncă de o parte, de ei nimeni 
nu se atinge. Dacă se duce la baie el acolo spală și șosete și face tot ce i se spune. (angajat)

El vine în alt colectiv, sunt alte condiții. Nu este la mama acasă. Se simte o ruptură și copiii care au trăit în familie unde li 
s-a dat și acei 7 ani de acasă și stimă față de părinți, față de cei mai mari e clar că pentru aceștia este foarte dureros. Dar acei 
care de mici au știut numai strada, pentru unii aici e un loc mai bun decât acasă, de trei ori îi hrănesc, dormitoarele curate. 
(angajat)

Pe el îl testează, el este suspus anumitor întrebări de către ceilalți minori. (angajat)

Caseta. Opinii privind acceptarea celor nou-veniți de către minorii deținuți

Depinde de infracțiunea comisă și de cum se impune autoritatea ca persoană. Cei cu violul sunt rău priviți, izolați ei mănâncă 
și la altă masă, au alt statut acolo. Sunt priviți ca izolați, nu se ating de ei, nu beau din aceeași cană. Dar depinde și de persoană. 
Era un băiat timid, rușinos că iată X va face muncile, că el o să măture. Ceea ce ei spuneau, el îndeplinea. Nu se opunea. 
(angajat)

Este legea lor, legea închisorii, sunt bratanii, el trebuie să lupte să se confrunte și dacă nu el nu se lasă bătut rapid intră în 
colectiv dar sunt unii care greu se adaptează. Este un copil, mi se pare că pentru viol condamnat, au lucrat cu el și educatorii, 
și psihologul, și medicul și profesorii el undeva trei luni plângea ca un copil la grădiniță, că vrea la mama, că vrea acasă. A 
nimerit în cu totul alt mediu, dar s-a adaptat treptat. (angajat)

În viziunea intervievaților angajați, ceilalți, adică administrația, psihologul, asistentul social etc. depun tot 
efortul pentru a contribui la reeducarea, a contribui la reintegrarea acestor tineri în societate.

 

Caseta. Aprecierea efortului depus de angajați

…încercăm să îi ajutăm, să îi înțelegem. A venit, trebuie să îl cunoști, trebuie să îl lași pe om să se deschidă ca să… toți sunt 
tratați la fel indiferent de crima comisă. (angajat)

Psihologic greu de rezistat. (angajat)

Toți muncesc mult. (angajat)

Sunt multe activități organizate pentru ei, se muncește enorm. Sunt rezultate: aceeași zi a ușilor deschise care a fost într-
adevăr un eveniment. (angajat)
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Evaluarea fericirii de către minorii din penitenciar este făcută prin trimitere la acele zile din penitenciar 
care și-ar dori să se repete, ca de exemplu ziua ușilor deschise, vizitele părinților, dar și momentele în care 
reprezentanți ai instituțiilor religioase vin la ei în vizită. O bucurie imensă poate fi percepută pe fețele celor 
intervievați atunci când vorbesc despre vizitele celor apropiați. Aceste vizite au devenit în sine o valoare și o 
necesitate pentru supraviețuirea emoțională în penitenciar și pentru revenirea în societate.

Între fericire și nefericire2.3

Caseta. Momente de fericire ale minorilor  

Când vine cineva la mine mă face fericit, nefericire pentru mine este că sunt aici... (minor penitenciarul Goian)

Sportul – care mă eliberează de energie negativă. (minor penitenciarul Goian)

Ziua ușilor deschise, când vin părinții și le permit să intre în penitenciar. (minor penitenciarul Goian)

„Ușile deschise”, când vine mama de acasă. (minor penitenciarul Goian)

Ziua ușilor deschise – permite comunicarea cu părinții. Este important să comunic cu mama. (minor penitenciarul Goian)

Când m-au eliberat prima dată. (minor penitenciarul Goian)

Poate fi resimțit la ei un conflict interior care vine din auto-condamnarea interioară la care îl supune pro-
priul judecător, adică conștiința interioară.  

Caseta. Cauzele stării de nefericire la minori

Că nu plec la libertate înainte de termen. (minor penitenciarul Goian)

În pușcărie nimic nu te face fericit. Erau momente. Eu mă simțeam mai bine pentru că eu eram mai sus decât cineva și mie îmi 
era plăcut că eu rulem, mie asta îmi era plăcut. El uite ce de zdravăn, are vreo 90 de kg și dacă eu am spus așa, el mie nu îmi 
face nimic pentru că nici nu poate ridica mâinile. Nu poate să își permită să mă lovească pe mine, că dacă, lui îi este obespecit 
acolo. Mie îmi era plăcut, eu eram bucuros că eu rulem, dar oricum zilnic mă gândeam că nu e pentru mine viața asta. Cât de 
sărac nu ai fi, acasă e acasă. (tânăr eliberat)

Vreau să văd schimbările care le-a făcut mama acasă, reparația. Vreau altceva decât viața de aici. (minor penitenciarul Goian)

Angajații confirmă cele spuse de minori cum că activitățile care nu sunt de rutină îi fac pe tineri să uite de 
situația dramatică în care se află: dornici de libertate dar întemnițați. 
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Caseta. Angajații despre ceea ce îi face fericiți pe minorii din penitenciar 

Atenția persoanelor apropiate, a familiei, atenția lor sufletească, încurajarea, îndrumarea pe drumul cel bun. (angajat)

Părinții când vin. Măsurile extra-curriculare. Concursurile la care participă – îi fac să fie fericiți. Dar cel mai fericiți îi fac 
vizitele când vin părinții, când vin rudele. (angajat)

Ultimul sunet anul trecut când a fost am văzut că mulți copii erau bucuroși. Pentru ei a fost într-adevăr o sărbătoare. Când 
este organizat doar între ei, pentru ei nu este ca sărbătoare. Dar atunci când vin oaspeți eu îmi închipui că e altfel perceput. 
Copiii din păturile acestea sociale mai mici ei prind la aripi, se simt mai încrezuți, cei din păturile mai de sus revin la copilărie 
pentru că ei sunt prea bărbați de acum. Ar fi binevenite multe activități de genul acesta, dar cred că este foarte greu de 
organizat. Este responsabilitate mare: cuiva este plăcut să admire, dar cineva poartă o răspundere foarte mare. Dar educatorii 
bravo. (angajat)

Ei sunt veseli permanent, ei glumesc. Dar sunt perioade că sunt triști. (angajat)

Un element constitutiv al procesului de instituționalizare îl reprezintă pedepsele și metodele de coerciție 
care sunt concepute drept consecințe ale încălcării regulilor. Un set de pedepse constă în retragerea tempo-
rară a privilegiilor. De exemplu, în cadrul penitenciarului poate fi drept pedeapsă încarcerarea individului 
într-o cameră de izolare sau interdicție de a juca fotbal, volei, dar și faptul că nu sunt vizitați de cei dragi. 
Momente ce poate face o persoană nefericită. 

Caseta. Cauzele ce îi fac nefericiți pe minori în viziunea angajaților 

Regimul, că dimineața trebuie să se trezească, trebuie să meargă la baie să își facă toaleta de dimineață. Când sunt mustrați 
sau li se interzic anumite lucruri din cauza comportamentului lor neadecvat. Este film astăzi tu nu mergi astăzi, sau nu merge 
nimeni. (angajat)

Sistemul de cazarmă, de închis, de controlat, asuprit. Au sală de forță, este strict, câteva minute și gata – trebuie să fii la lecție 
sau în altă parte. Aceasta îi face să fie triști dar activitățile fotbal și tot ce e legat de viață îi face fericiți. (angajat)

Când nu vine să îi viziteze nimeni, nu vin părinții. Probabil mulți trăiesc mai departe. Însăși faptul că la cineva vine în fiecare 
săptămână și la dânșii o dată în an dacă vine, aceasta pe ei îi descurajează foarte mult. Dacă ar fi organizat în fiecare lună ceva, 
ca la ei obligatoriu cineva să vină, aceasta i-ar încuraja. (angajat)



16



17

RITURILE DE TRECERE
Riturile de trecere în penitenciarul pentru minori 
– fazele lui

3.1

Riturile sunt expresia nevoii umane de a aparţine, 
de a face parte dintr-un grup. Ele sunt acte simboli-
ce și stereotipe ale interacţiunii membrilor unei co-
munităţi. Persoanele își pot exprima prin interme-
diul acestora opiniile, valorile, normele și emoţiile. 

Tipuri de rituri:

Riturile de trecere – sunt importante pentru o adap-
tare mai ușoară a individului la noua sa poziție, 
marchează o modificare a statusului unei persoane; 

Componente ale acestor rituri sunt cunoscute ca: 

- rituri de separare; 

- rituri de inițiere; 

- rituri de agregare.5

Un alt set de rituri care se referă la riturile de trecere 
sunt:

- Riturile de degradare – care au drept conse-
cință marginalizarea membrului grupului, 
mobilitate socială descendentă, vizează per-
soanele care nu s-au ridicat la nivelul aștep-
tărilor;

- Riturile de intensificare – au scopul de a pro-
mova o imagine pozitivă despre organizație 
și de a-i motiva pe alții să depună efort pen-
tru aceasta;

- Riturile de reducere a conflictelor – au ca 
efect sustragerea atenției de la conflict, di-
minuarea lui, pentru a restabili bunele rela-
ții între părți, în cazul penitenciarului: mi-
nori-supraveghetori, coleg-coleg etc.; 

- Riturile de integrare – ajută persoana să de-

vină și să se simtă parte a organizației, pot 
avea loc cu diferite ocazii festive: Crăciun, 
An Nou, Zi de Naștere, Ziua Ușilor Deschi-
se etc., momente când membrii grupului se 
destind într-un cadru plăcut și vesel, comu-
nică mai puțin formal;

- Riturile de segregare – au o conotație nega-
tivă, au ca scop delimitarea celor ce fac parte 
din grupul celorlalți.

Toate aceste rituri sunt prezente în penitenciar, fiind 
însoțite de un limbaj specific, de un anumit mod de 
a da supranume, de anumite tatuaje care dau sens 
celor trăite, simțite în penitenciar, chiar dacă com-
parativ cu penitenciarele pentru adulți aici totul este 
la o scară foarte redusă. Doar atât cât a fost posi-
bil de împrumutat fiind în trecere în penitenciarele 
pentru adulți de către unii, sau în perioada detenției 
în penitenciarul pentru minori de la Lipcani.   

Ritul de trecere 

Conform lui Arnold Van Gennep (1996), riturile de 
trecere se prezintă sub alte trei forme de rituri afla-
te în interdependență: rituri de separare, rituri de 
tranziţie sau inițiere și rituri de agregare. Van Gen-
nep numește separarea de ordinea trecută „rituri 
preliminare”, cele executate în timpul stadiului de 
tranziţie „rituri prag” (liminare) și ceremoniile de 
încorporare a noii lumi „rituri de agregare” (post-
liminare).

Riturile de separare,  în cazul celor veniți la peni-
tenciarul pentru minori nr.10, Goian, separarea sur-
vine încă dinaintea venirii în penitenciarul pentru 
minori, prin plasarea tinerilor pentru perioada cer-
cetărilor penale în penitenciarul nr.13 sau alte peni-
tenciare cum ar fi cel din Bălți, sau cei care au avut 
experiența aflării lor în penitenciarul de la Lipcani. 

5 Van Gennep A., Riturile de trecere, Iași: 
Editura Polirom, 1996. p.22
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Caseta. Separarea văzută de către minori  

A fost greu de găsit limbă comună. Este ca și cum ai merge într-o țară străină. Erau străine persoanele. Nu știam ce este 
penitenciarul…. Erau copii de mai demult și vroiau să arate că sunt importanți, aveau grupul lor. (minor penitenciarul Goian)

Era foarte greu, nu știam nimic, este alt fel 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. Au fost conflicte, ajungeau chiar și la judecată. 
(tânăr eliberat)

La Lipcani a fost foarte complicat, eu nu am fost în viața mea așa chinuit cum am fost acolo. Acolo stăteau la închisoare de 
la 15 ani până la 23, dar acolo erau persoane care aveau și 24 ei se numeau bugori, ei erau maturi dar ședeau cu minorii. Ei 
se strângeau și când cineva buraveu, când era vorba de mâncat bătaie acolo ucideau tare, cu bitele, cu picioarele cu pumnii. 
Eu am fost aruncat de la al doilea etaj în tumbocică și am fost operat la Pruncul, am avut probleme cu capul. (tânăr eliberat)

Expresia foarte greu expresia cheie pentru a descrie 
situația de nou venit în penitenciar. Venirea în 
penitenciar aduce cu sine perturbarea programării 
rolurilor deoarece indivizii trebuie să își găsească 
un loc în instituție, o nouă identitate socială. În 
acest context intervine și deposedarea individului 
de unele dintre obiectele personale, aspect deosebit 
de important, deoarece în general persoanele se pot 
autodefini prin posesiunile lor. Minorii deținuți 
într-un penitenciar sunt indivizi cu valori, etnii și 
culturi diferite ce se cunosc în primul rând prin 

prisma delictelor săvârșite, nu prin intermediul 
identității sociale.    

Rituri de inițiere reprezintă perioada dintre stadii 
în care persoana nu mai are statutul pe care l-a avut 
până la detenție, și totodată nu este recunoscut 
încă de către ceilalți minori ca pe unul de a-l lor, 
este perioada celor 15 zile când minorul se află în 
izolator, fără a-i cunoaște pe ceilalți, zile când el este 
în penitenciar, el îi vede pe ceilalți prin fereastra 
de la celulă dar nu contactează decât cu medicul, 
psihologul, supraveghetor etc.  

Caseta. Perioada dintre stadii

Nu este prezentat de către administrație, el stă în carantină 15 zile. La el vine psihologul, persoana de serviciu. (minor 
penitenciarul Goian)

Cel care vine stă 15 zile în izolator. (minor penitenciarul Goian)

Minorul nou venit este marcat de 15 zile de 
carantină, timp în care spun ei: „te fac să te gândești 
la viață”. Perioada include organizarea diverselor 
tipuri de teste, atât medicale, cât și psihologice. 
Faptul că, noul venit este condus imediat în celula de 
carantină de către administrația penitenciarului și 
nu este prezentat sub nici o formă restului grupului, 
este recunoscut ca normă acceptată și știută de către 
toți membrii grupului de condamnați. Izolatorul 
reprezintă totodată spațiul care adăpostește viitorul 
coleg de cameră sau de etaj al membrilor grupului 

de condamnați. E spațiul curiozității și provocărilor, 
în același timp, deoarece acei noi veniți manifestă 
dorința de integrare în grup, integrare care ar curma 
starea de incertitudine, starea de străin. Urmează 
acel moment în care este plasat alături de ceilalți 
tineri în una din celule. Urmează comunicarea 
dintre cei deja integrați și nouvenit și o perioadă 
care permite de a-l cunoaște și de a-i stabili statutul 
social, stratul din care va face parte. Sunt enunțate 
regulile informale necesare de respectat.
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Vorbind despre alte penitenciare minorii au relatat 
despre așa-zisa propisca, când cel nou-venit la 
intrarea în celulă, participă la obșenie, comunicare 
în cadrul căreia povestește despre viața sa, articolul 
de detenție pe care îl are. Cel care minte în legătură 
cu articolul sau minte în legătură cu unele momente 
din viața sa riscă pentru viitor pedeapsă. Felul lui de 
a fi, de a se manifesta determină stratul social din 
care va face parte și îi va permite în cazul în care 
el este din stratul neputiovîe de a comunica cu cei 
din categoria dată dar și cu cei din categoria blatnîe. 
Dacă el minte și ulterior stratul social din care face 
parte este dintre cele de jos el va fi pedepsit, minorii 
vorbesc despre bătaie în așa caz.

În ultima fază, cea a riturilor de agregare, se 
marchează trecerea de la o etapă la alta, de la un rol 
sau poziţie socială la alta, integrând experienţa umană 
și cultural-valorică. Mai mult decât atât, accesul la o 
altă etapă existenţială este permis doar în acest mod, 
iar aceste rituri sunt respectate și valorizate de către 
toţi membrii comunității. Totuși unii intervievați 
neagă existența inițierii, alții vorbind despre viața din 
penitenciar ne oferă explicații despre ceea ce au trăit 
sau trăiesc în această instituție: categoriile existente, 
modul de viață al fiecărei din ele, criteriile în funcție 
de care ajunge un minor sau altul să facă parte dintr-o 
anumită categorie.

Caseta. Neagă existența unor inițieri  

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)

Caseta. Categoriile existente în penitenciarul pentru minori Goian. Descrierea ritului de degradare. 

La minori viața este mai simplă, acolo poți să fii ori blatnoi, ori neputevîi, ori femeie, adică abijenîi. Blatnoi el este de alde 
crutoiu, nu lucrează nu face în genere nimic, stă cu pedalele în sus.

Neputiovîi el 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.

Dar este cel mai greu pentru cei abijenîie ei în majoritatea cazurilor sunt femei. Dar sunt alții: de ex: 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. Adică este așa o posibilitate să te ridici. (tânăr eliberat)

Spui că minorii au aceste categorii, în 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. 

La obijenîie sunt trei moduri de viață: este obșii crug, srednii crug și greaznîi crug.

Obșii crug care întâmplător au nimerit în obijenîie, sau s-a cantacit – i-au dat o palmă peste față etc.

Srednii crug sunt acei care spun eu mănânc cu tine, cu tine, cu tine. Mai mult cu nimeni, ca semeica.

Greaznîi crug acolo sunt toate femeile. Este complicat pentru ei și acolo și când ies la libertate.

Dar dacă blatnoi de la neputiovîi a mâncat sau ceva el devine neputiovîi. Este permis dar este zazorna, este greață, sau ne scitaiu 
nujnîm.
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Adolescenţii sunt tentaţi să imite persoanele pe care le consideră lideri și pe care râvnesc să-i înlocuiască. 
Buna cuviință nu este bine privită, dar comportamentul negativ, este un protest pe care îl afișează ori de câte 
ori le convine.  

Caseta. Angajații despre categoriile din penitenciar 

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 în general nu are nici o autoritate. Sunt copii care 
se tem să meargă la baie, ei au relații sexuale acolo și acei care sunt din categoria de jos. Sunt 3 categorii, pături sociale și cei mai 
de sus îi înjosesc pe cei de mai de jos îi impun să aibă relații sexuale, îi pun să spele coridoare, fac tot lucrul în locul lor. (angajat)

Sunt 3 pături – cei care nu fac nimic, de ei toți se tem, ei formează toate regulile. Apoi 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 – eu nu știu care este regula. Și a treia categorie care fac tot lucrul negru, spală coridoare, 
WC-ul, oferă relații sexuale. (angajat)

Bernstein (1964) vorbește despre mai multe funcţii simbolice ale ritului. Prin intermediul acestuia, individul 
este integrat într-o nouă ordine socială, respectă ierarhia deja stabilită de către cei de până la el și reînvie de 
fiecare dată ritul.  

De exemplu eu sunt blatnoi, am fost blatnoi și am să fiu blatnoi toată viața, eu stau la masă cu doi trei neputiovîie sau draci cum 
se mai spune, 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, două sunete unde trebuie și 
lui îi obespecește jumătate de sănătate luată.

Riturile de inițiere 

Relația respondenților cu colegii este bazată pe înțelegere și respectul normelor informale stabilite de membrii 
grupului deținut. Aceste norme de fapt sunt elemente ale inițierii, care marchează intrarea și acceptarea unui 
individ într-un anumit grup social, în cazul de față cel al minorilor din penitenciarul Goian. De altfel, din 
răspunsurile respondenților s-a constatat că normele și conduita necesară a condamnatului nou venit în 
penitenciar, este stabilită în cadrul adunărilor de grup, ei fac cunoștință și împărtășesc regulile grupului. 
Tot în timpul acestei adunări, care prin esență este un eveniment, deci rit, se marchează inițierea noului-
venit. Noul-venit se prezintă grupului, oferind detalii personale despre viața sa, motivele pentru care a ajuns 
acolo etc. Tot în cadrul acestei adunări, dar și pe parcursul detenției „se apridilește” locul condamnatului, în 
dependență și de trecutul infracțional (de remarcat că unele infracțiuni nu sunt tolerate de către membrii 
grupului, și deci, nici individul infractor; astfel de infracțiuni, precum este violul, după spusele unor 
intervievați). De asemenea, acest eveniment marchează prima fază a inițierii, precodarea deoarece ordinea 
actelor, lucrurilor este stabilită de alte persoane (percepute ca având deja un statut recunoscut de către toți 
ceilalți membri), înainte de îndeplinirea lor de către toți ceilalți actori. Menționăm în acest sens remarca 
unui respondent: „Vedeți că eu deja am venit aici cu un statut, lumea știa cine sunt eu...”. Din observație, dar 
și din relatările respondentului, s-a remarcat că acesta reprezenta liderul grupului de condamnați.   
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Caseta. Ilustrarea modului de determinare a statutului minorului în penitenciar 

Noi ne aflăm 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)

Trebuie să treacă timp până ajungi să fii blatnoi. (minor penitenciarul Goian)

Un alt minor deținut în penitenciarul Goian susține că la penitenciarul Nr. 13, exista un fel de inițiere. Atunci când venea 
un deținut nou, băieții de cameră (în penitenciarul Nr. 13 erau câte 5-6 persoane în cameră) aveau o „obșenie” (întrunire), 
unde se puneau „poniatii” (norme de conduită), care este „zapretul” (interdicții), și „sprosul” (solicitări, valorile materiale). 
Dacă 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”. În general fiecare persoană își are poziția sa. Toți formează o societate închisă, 
nu trebuie nimeni să cunoască ce se întâmplă între ei. Această societate ei numesc „Bratva”. (minor penitenciarul Goian)

Teoria socială a învăţării susţine că comportamentul agresiv, modul de a se manifesta se învaţă ca toate cele-
lalte comportamente, în special prin observarea unor modele. Acele categorii sociale existente în penitenciar 
sunt învățate de către minori de la deținuții din alte penitenciare cum ar fi Penitenciarul 13, sau cel din Bălți 
etc., iar altă categorie de tineri a însușit la penitenciarul de la Lipcani acest model de comunitate închisă și 
transmit celor care mai puțin timp au fost în contact cu lumea deținuților. Acest model de viață este impus 
prin violență fizică, emoțională, verbală. Supraviețuiește cel mai puternic. 

Intervievații afirmă că au stabilită o regulă – să nu ridici mina la cel de lângă tine... Această regulă vine din 
necesitatea celor ce se află în penitenciar de a forma un grup care să aibă o coeziune și această coeziune să 
denote o putere care poate fi obținută numai dacă ei se țin împreună, adică unul lângă celălalt.  

Caseta. Regulile necesare de respectat indicate de minori 

Dacă strigăm la colaboratori, ei scriu raport și ne pun interzicere la întrevederi, colet, sunet. (minor penitenciarul Goian)

Să nu ne batem pentru că posibil să ne dea termen. (minor penitenciarul Goian)

Secretele dacă sunt divulgate – este trădare. (minor penitenciarul Goian)

Trebuie de mers după regim, nu trebuie de încălcat. (minor penitenciarul Goian)

Trebuie să te adaptezi, să știi pe viață. 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 definitiv 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)
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Adaptarea în grupul minorilor condamnați, ca efect al inițierii este însoțită de bagajul de greutăți enumerate 
de respondenți: dorul de casă, de prieteni, remușcările avute ca urmare a actului de infracțiune săvârșit. 

Majoritatea respondenților până la acordarea sentinței petrec careva timp în penitenciarele nr. 13, 
penitenciarul din Bălți unde se fac familiarizați cu codul informal de comportament acceptat, tabuurile ce 
țin de relațiile dintre categoriile de minori din penitenciar. 

Riturile de intensificare

Ritul de intensificare este realizat de către o comu-
nitate într-o perioadă de criză care afectează toți 
membrii. Un gen de criză a fost provocată de veni-
rea antropologilor în penitenciar. Venirea a fost ca-
lificată ca atentare a intimității, ca pătrundere pe un 
teren interzis care aparține doar minorilor și angaja-
ților, ca pericol pentru mersul obișnuit al lucrurilor. 
Minorii, toți fără de excepție vorbesc doar de bine 
condițiile de care dispun în penitenciar, posibilita-
tea de a însuși diverse meserii, posibilitatea de a face 
sport, posibilitatea de a face studii gimnaziale, ati-
tudine pozitivă a angajaților din penitenciar. Acest 
rit de intensificare îl vedem format din două faze și 
două categorii de performeri: faza în care angajații 

la diverse activități, evenimente din cadrul peniten-
ciarului vorbesc despre condițiile bune din peniten-
ciar care permit reintegrarea; și a doua fază în care 
minorii în anumite situații redau cu exactitate cele 
transmise de angajați prin cuvinte dar și prin acti-
vități concrete la care o parte din ei participă. Func-
ția ritului de intensificare este de a susține imaginea 
pozitivă a penitenciarului ceea ce este în avantajul 
ambelor categorii: 1) a angajaților care își propun de 
a arăta cât de multe se face pentru reintegrarea, pen-
tru binele minorilor; 2) a minorilor care susținând 
angajații chiar și în situația când nu sunt de acord 
cu unele din realități o fac pentru a nu cădea în diz-
grația și a angajaților și colegilor. Aprecierea se face 
și în comparație cu alte penitenciare în care au stat 
acești minori. 

Caseta. Aprecierea penitenciarului Goian 

Penitenciarul din Lipcani – fără posibilitatea de a mă schimba. Eram agresiv, vroiam să continui așa…(minor penitenciar 
Goian)

În penitenciarul din Lipcani erau doar lecții, studii gimnaziale. (minor penitenciarul Goian)

Este mai bine în Goian decât în Lipcani. (minor penitenciarul Goian)

În penitenciarul din Bălți am învățat trei ani la rând în clasa a 9-a. (minor penitenciarul Goian)

Putem merge la diferite cursuri: frizer, bucătar, lăcătuș. (minor penitenciarul Goian)

În penitenciarul 13 eram 6-7 persoane în celulă. (minor penitenciarul Goian)

Mai întâi la central acolo sunt 5 celule de minori. Din prima zi te duc în celulă cu ceilalți, nu contează a stat el 2-3 ani sau 
jumătate de an, să fie și prima zi dintr-o dată mă duc în hată, cu toți, ești nevoit să te adaptezi după ei dacă nu - ție îți este rău. 
(tânăr eliberat)

La Bălți, la P13 era loc special doar pentru minori sau se putea de comunicat cu cei maturi?

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)
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Ei vin sau din Penitenciarul Bălți, sau Penitenciarul Nr.13,  unii din Penitenciarul de la Lipcani, se cunosc 
între ei anume de acolo. Posibil de acolo prima inițiere în ceea ce înseamnă viață de P., venind aici o pun în 
aplicare la scară mai mică ca PG pentru minori. Deținuții din penitenciarele pentru maturi sunt un model 
ulterior de relaționare în Goian, model de construire a acestei microlume. 

Ziua de naștere – ca rit de trecere3.2

Riturile care sunt strâns legate de naștere și de săr-
bătorirea ei sunt rituri publice.  În acest caz, „pasaj” 
înseamnă recunoașterea faptului că o persoană a 
trecut de la un statut social la altul. Toţi trecem prin 
diferite etape în viaţă, nou-născut, copil, adolescent, 
tinereţe, maturitate, bătrâneţe. Un rit de trecere este 
un eveniment social. În antropologie, elementul care 
ne interesează este valoarea culturală, recunoașterea 
socială și acceptarea de către membrii comunităţii 
că a fost schimbat statutul social. 

Ritul de trecere de la o vârstă la alta, de la o perioa-
dă a vieții la alta prin sărbătorirea zilei de naștere 
este foarte important. Marcarea trecerii sunt foarte 
importante în dezvoltarea unei persoane. Această 
sărbătorire îți permite aducerea aminte a celor mai 
frumoase evenimente ale vieții prin care ai trecut. 
Sărbătorirea are un impact semnificativ asupra fie-
cărei etape de dezvoltare a unei personalități, mai 
ales atunci când sunt implicați în mod pozitiv pă-
rinții, rudele apropiate și prietenii. Pentru tinerii de 
la libertate motivul de a sărbători ziua de naștere și 
vârsta de 16 ani, pentru că poate conduce în mod 
legal un autoturism; sau 18 ani pentru că au unele 
privilegii pentru adulți etc.

Acest rit în penitenciar se transformă într-un rit 
neînsemnat, spontan, nestructurat și nefestiv. Acest 
eveniment este apreciat ca pozitiv pentru că îl lan-
sează pe minor în etapa următoare a vieții, sau ca 
negativ, dacă este vârsta de 18 ani atunci este po-
sibilă trecere spre penitenciarul pentru maturi. În 
contextul penitenciarului se șterge din acea euforie 
care presupune de a avea repere de amintiri a eveni-
mentului sărbătorit împreună cu familia, prietenii, 
fotografii, cadouri etc., decât foarte modest. În vizită 
pot veni cei apropiați: părinți, frați – se sărbătorește 

cu ei dar și în celulă. Susținerea familiei este foarte 
importantă pentru ei. Sărbătoarea organizată în ce-
lulă împreună cu alți colegi arată astfel: se servesc 
dulciuri, ceai. Specific acestei zile este pregătirea și 
servirea ceaiului tare numit cifir. 



24

Caseta. Angajații despre sărbătorirea zilei de naștere 

Le sărbătoresc între ei, li se permite să asculte și muzică, cu apă dulce, cu biscuiți, asta doar. Nu la toți vin părinții să le aducă 
dulciuri. Nici nu la toți vin când este ziua ușilor deschise, sau de 1 iunie. Ei pregătesc invitații cu mâna lor… Este la intrarea 
în bloc un panou unde este numele omagiatului, felicitare. (angajat)

Sunt sărbătorite, câteva săptămâni în urmă a fost ziua unui minor. Am aflat pentru că au venit părinții cu dulciuri, bucate. 
Elevul nu a fost la lecție, a sărbătorit puțin cu familia. A venit la el și un frate, mămica și mătușa. Cred că și sus a sărbătorit cu 
băieții pentru că o geantă enorm de mare nu cred că a sărbătorit doar cu părinții. (angajat)

Vin și părinții. La acei din familii vulnerabile, la care părinții sunt alcoolici la aceștia părinții foarte rar vin. (angajat)

Ei formează grupuri între ei, dacă un copil care muncește și știu că la el părinții vin permanent să îi ofere și lucruri și haine eu 
presupun că la el a fost o zi de naștere frumoasă. Probabil părinții au adus și dulciuri și una și alta și el fiind în grup cu câțiva 
copii probabil că s-a împărțit. Dar la cei de jos cred că chiar dacă le aduc ceva părinții nu cred că ajunge la ei. Personalul se 
ocupă de ei, acolo sunt educatori care depun suflet. (angajat)

Unul dintre intervievați descrie următorul mod de 
trecere, de celebrare: la unu noaptea este trezit de 
colegii săi de cameră și îl felicita, a doua zi sau venea 
mama cu torta, sau pur și simplu cu un „ceai tare” 
care te „zanisești” (derapează).

Majoritatea tinerilor intervievați văd serbarea zile-
lor de naștere ca o posibilitate de a-i revedea pe cei 
dragi, moment care îi face fericiți. Unul dintre ei a 
spus că cei din administrație cumpără tort și fac un 
cadou sărbătoritului. Doar într-un singur caz avem 
această relatare dar care ulterior a fost enunțată și de 
unul dintre angajați care a spus același lucru. 

 Caseta. Sărbătorirea zilei de naștere de către minori 

Este bine când vin cei de acasă să ne felicite. (minor penitenciarul Goian)

Au venit ai mei, m-au felicitat. Am stat împreună un pic. (minor penitenciarul Goian)

Ziua de naștere am sărbătorit cu colegul de celulă, am discutat, am servit ceva.

Administrația afișează felicitare, cine trece poate citi, vedea. (minor penitenciarul Goian)

Sărbătorim, ne adunăm, privim film, sau în celule, ceai, cafea. Primim colete. (minor penitenciarul Goian)
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Eliberarea între rit și trăire3.3

Separarea, inițierea, agregarea cuvinte cheie ale ri-
turilor de trecere sunt componente ale eliberării 
minorului. Agregarea sau încorporarea într-o altă 
lume care urmează are loc dinspre penitenciar spre 
comunitate, societate, acolo unde este libertate, aco-

lo unde este familia, acolo unde este speranța în 
bine. Despre eliberare unul dintre minori relatează 
că atunci când persoana iese din penitenciar îi urea-
ză să nu mai vină pe aici, beau ceai și „îi pun cuvinte 
în cap”, fără a explica expresia. 

Caseta. Minorii despre plecarea colegilor 

Tristețe dacă pleacă la alt penitenciar, Bucurie – dacă la libertate. (minor penitenciarul Goian)

Dacă suntem la etaj atunci ne luăm rămas bun: „Să nu mai vii înapoi. Succes” (minor penitenciarul Goian)

Când s-a eliberat de la mine din celulă din partea mea „Să fii sănătos și flag tebe v ruchi. Nu mai veni înapoi”. (minor 
penitenciarul Goian)

Sunt și emoții pozitive și emoții negative. Pentru unele persoane sunt bucuros că pleacă. Cei cu care am stat în celulă suntem 
deja ca frații. Eu i-am sunat. Ei nu pot suna aici, nu are cine răspunde la cartofon. (minor penitenciarul Goian)

Unii dintre minori au vorbit despre psiholog, reprezentant al probațiunii care vin pentru a pregăti pentru 
eliberare pe cei ale căror termen de detenție este pe sfârșite. 

Caseta. Angajații despre emoțiile minorilor când cineva din colegi pleacă 

Poate în sufletul lor le este trist că cineva pleacă și cineva rămâne. Poate în celulă este altfel, poate sunt mai deschiși dar la lecții 
nu își permit să discute de ce se duce, sau de genul acesta. (angajat)

Ei sunt triști, vor și ei să plece. Ei au 17-18 ani dar în suflet încă sunt copii. (angajat)

Dar dacă trebuie să meargă la maturi?

Ei doresc să rămână aici, aici ei lucrează și câte 2-3 ore pe zi ca să mai scurteze termenul, ei se străduie undeva este o 
responsabilitate că dacă el o să se poarte frumos, o să asculte, o să îndeplinească tot ce este lui recomandat el mai repede se 
eliberează. Este undeva în conștiința lor că trebuie să muncească că trebuie să arate…, aici pentru el viața este mult mai strictă 
ca la libertate, sunt mulți din ei care vor. (angajat)

A fost un caz că persoana deja trebuia să se elibereze, el era foarte vesel, profesorii nu îi ascultă, el deja se închipuie la libertate. 
Lui îi dădeau pace într-un fel. Poate fiecare își dorește să fie în locul lui, iar el este foarte degajat, el deja e acolo, nimeni nu îl 
atingea. (angajat)

Nu particip la momentele în care vin pleacă însă când completez ancheta cu ei, cu minorul X care era izolat nu după infracțiune 
dar așa era el mai timid. Am vorbit cu el apoi cu un alt băiat care era bucuros și nu prea bucuros că pleacă X, pentru că în caz 
că ceva trebuia de făcut, X făcea. (angajat)

Eliberarea face posibilă revenirea acasă, refacerea vieții în conformitate cu normele care sunt impuse de 
societate, realizarea acelor vise pe care le au tinerii aici în penitenciar. Momentul eliberării este așteptat de 
fiecare din ei cu nerăbdare, fiecare dorindu-și o plecare cât mai grabnică din instituția care chiar dacă îi oferă 
multe nu este locul cel dorit pentru ei. Ei sunt în așteptarea unei vieți care și-o doresc mai bună, au speranța 
că își vor găsi un loc de muncă, că vor întemeia o familie proprie.  
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ELEMENTE DETERMINANTE 
ALE COMPORTAMENTULUI 
RITU   L ȘI NERITUAL ÎN 
PENITENCIAR

Tabu și permisivitate4.1

Antropologii definesc tabuul ca interdicție, este și 
cazul lui Roger Caillois care în lucrarea sa „Omul și 
sacrul” scrie că „Tabuul se prezintă ca un imperativ 
categoric negativ. El constă întotdeauna într-o 
interzicere, niciodată într-o prescriere. 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. E menit a menține 
integritatea lumii organizate și, în același timp, 
sănătatea fizică si morală a ființei care ține seama 
de el”6. 

Van Gennep distinge riturile pozitive, care sunt 
volițiuni traduse în acte, și riturile negative. Cele 
din urmă sunt un mod curent numite tabuuri. 
Tabuul este o interdicție, un ordin de a nu face, de a 
nu se comporta într-un anume fel. Tabuul nu poate 
constitui el singur un rit, el nu este autonom, există 
doar în contrapartidă cu riturile pozitive.7 

Pentru acceptarea și integrarea noului venit 
în grupul de minori condamnați este necesară 
respectarea unor reguli, norme informale 
prestabilite, pe lângă acele formale impuse de 
administrația penitenciarului. De exemplu, este 
interzis să denunți anumite încălcări ale membrilor 

grupului, altfel zis să „stucănești, caprești”. De 
asemenea, membrii întregului grup de condamnați 
sunt împărțiți, conform respondenților, în câteva 
categorii. Categorizarea făcându-se încă de la prima 
adunare a grupului. Astfel, se recunosc grupul celor 
numiți „pareadîșnîe”, celor „blatnîe”. Acest grup este 
distinctiv prin faptul că nu sunt interesați de muncă, 
dar munca sau activitatea desfășurată în penitenciar, 
poate contribui la reducerea perioadei de detenție. 
De asemenea, ei sunt recunoscuți ca fiind grupul 
conducător. Tot din acest grup fac parte persoanele 
numite „smatriașii”. Rolul acestora este de a controla, 
monitoriza ordinea grupului de condamnați, iar 
în cazul unor încălcări situația se rezolvă prin 
intermediul comunicării. Cazuri de violență nu au 
fost menționate de către intervievați. Celălalt grup 
de condamnați îl reprezintă grupul „neputiovîe”. 
Membrii respectivului grup se recunosc ca fiind 
inferiori primului, manifestă o dorință aprigă în 
a-și reduce perioada de detenție, iar pentru asta 
sunt încadrați în activități de muncă desfășurate în 
penitenciar. Activitățile de muncă plus alte aspecte 
ce țin de comportamentul minorului condamnat, 
pot contribui la reducerea sentinței de detenție.

6 Roger Caillois, Omul și sacrul, București: Editura 
NEMIRA, 1997, p.23

7  Van Gennep A., Riturile de trecere, Iași: 
Editura Polirom, 1996, p.20
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Limbajul de argou al deținuților minori 4.2

“Argoul este un ansamblu deschis de termeni și 
construcţii frazeologice marcate expresiv, dezvoltând 
sensuri noi, neobișnuite, de cele mai multe ori 
de neînţeles pentru vorbitorii exteriori cercului 
sociolingvistic restrâns în care se întrebuinţează”8. 
Să reţinem din definiţia de mai sus două trăsături 
esenţiale ale argoului: 

- aparţine unei anumite categorii sociale, unui grup, 
relativ închis, de indivizi, care însă alături de argou 
se folosesc și de limba comună; limba comună în 
cazul minorilor este limba română, dar și multe 
rusisme sau calchieri.

- poate fi utilizat cu scopul de a nu fi înţeles de către 
persoanele care nu fac parte din grupul respectiv. 

8 Dumitru Irimia, Introducere în stilistică, Iași:
 Editura Polirom, 1995, p. 22

Caseta. Trăsăturile argoului enunțate de minori 

„Limbaj diferit era, dar deja colaboratorii îl cunosc. 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)

La adulți: sunt persoane care nu pot trăi în libertate. Este un limbaj care se inventează pentru ca să nu cunoască administrația. 
La ce vă trebuie doar acum administrația îl cunoaște. (minor penitenciarul Goian)

În ghidul de interviu nu au fost întrebări care să conțină expresia subcultură criminală. La unul din interviuri, 
inițiativa a venit de la un minor. Întrebarea se referea la tatuajele pe care le are și semnificația lor:  

Minor: Era subcultură dar acum nu mai este.
Intervievator: Ce este subcultură?
Minor: Cultura lumii criminale. Aici la penitenciar nu este. 
(minor penitenciarul Goian)

În concluzie putem spune că argoul din penitenciar 
este un limbaj codificat cu o sferă închisă de aplicare, 
ele cuprind cuvinte și expresii care nu sunt cunoscute 
întregii comunități lingvistice. Elementele de argou 
trebuie explicate deoarece conținutul lor nu poate fi 
dedus din context. Acest limbaj convențional a fost în 
mică parte disponibil, doar câteva dintre expresii dar 
și acelea care deja și-au pierdut caracterul secret. Acest 
limbaj oferă posibilitatea de a afirma apartenența la 
grup, de a delimita in-groupul de out-group și de a se 

simți în situație mai avantajoasă în relația cu intrusul. 
Argoul exprimă revoltă, ironie, nevoia de intimitate în 
mediul în care nu ai parte de ea.

În limbajul tinerilor din penitenciar întâlnim diferite 
argouri – de ex. ușa este numită aici tarmozoc..., unul 
din ei afirmă că acest limbaj se transmite din generație 
în generație. 

 

 Caseta. Angajații despre limbajul din penitenciar 

Bratan, ei nu spun frate sau coleg, dar bratan. Ele majoritatea sunt în limba rusă, ei dacă le folosesc eu îi rog să vorbim pe înțe-
lesul meu. 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.

Mulți sunt împotriva penitenciarului, pentru că mediul de acolo le încurcă pe viitor. (angajat)

Se numesc cu nume de animale și mai mult rusisme: babior de exemplu. (angajat)
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Lista de cuvinte folosite de minori 

1. Bespredel – când ceva este făcut nedrept, incorect, neconform normelor informale
2. Blatnoi – strat 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 cu cei din straturile inferioare
6. Cifir – ceai tare, băut la ocazii speciale, de exemplu acceptul tuturor a unei porecle pusă colegului lor
7. Draci – cea mai de jos strat social, similar intangibililor din castele indiene
8. Dvijenii – mod de a se manifesta, de a acționa
9. Hată – celulă
10. Maleava – scrisoare
11. Obijenîe – strat social inferior, izolați
12. Obșenie – comunicare în scopul soluționării diverselor probleme ce apar în comunitate
13. Paganeală – poreclă
14. Parajneac – lipsit de semnificație
15. Pastanove – reguli, norme informale
16. Poniatia – norme de conduită informale
17. Pricol – glumă, situație amuzantă
18. Progul – mesaj transmis prin tot penitenciarul de către smotreașii
19. Propisca – moment în care nou-venitul în celulă vorbește despre sine, se recomandă a spune totul fără de a 

ascunde ceva
20. Smotreașii – persoană care deține un statut superior în penitenciar
21. Stremiașiisea – persoană care tinde să ajungă în stratul social superior
22. Șnîri – cel care execută indicațiile celor din stratul social superior
23. Zanisești – se învârte capul, de exemplu de la cifir, devianță de la modul obișnuit de a fi al deținutului
24. Zapret – interdicție

Lista aceasta ar mai putea fi completată cu alte cuvinte, doar că noi am încercat să le oferim pe cele folosite 
de către minori în interviuri. 
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Porecla – supranumele în penitenciar4.3

Porecla este supranumele dat unei persoane în le-
gătură cu o trăsătură caracteristică a fizicului său, a 
psihicului sau a activității sale. Porecla este numită 
între deținuți ca pogoneală.

Putem enumera exemple precum: malîi (reiese din 
statura mică a respondentului), minus (responden-
tul nu vede bine), tadjic (respondentul are asemăna-
rea etnicilor din Tadjikistan), iaița (capul are forma 
ca a unui ou), șuric (deoarece este un pic greu de 
cap), babior, melkie, pankea, etc. Intervievații spun 

că porecla nu ți-o poți pune singur, din propria do-
rință, inițiativă. Porecla este dată persoanei numai 
după ce membrii grupului își dau acceptul, dacă pă-
rerile persoanelor se divizează se ține cont de ceea 
ce spune majoritatea. Odată cu transferul minorilor 
de la penitenciarul 13, sau penitenciarul din Bălți, 
spre penitenciarul Goian sau alte penitenciare pore-
cla rămâne aceeași. 

 

Caseta. Modul de a da supranume în mediul penitenciar 

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. Contează când 
este pusă porecla 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)

Porecla este pusă de colegi. E mai comod dacă sunt doi băieți cu același nume. (minor penitenciarul Goian)

În primele zile se dă deținutului poreclă, spun alți 
minori intervievați, de obicei de către ceilalți și în 
anumite situații specifice: a zis ceva neobișnuit, a 
făcut ceva mai special etc., una din condițiile lipirii 
poreclei de subiect constă în acceptarea lui personală 
– „porecla nu trebuie să fie obijduitoare”. De ce se 

dau poreclele? – Deoarece, a răspuns intervievatul – 
se întâmplă că într-o cameră sau în penitenciar sunt 
câteva persoane cu același prenume, dar numele 
nu este prea comod, de aceea porecla are rolul de a 
individualiza persoana. 

Caseta. Angajații despre porecle 

Știu că au porecle în baza la cum se manifestă, ce atitudine are, cum vorbesc. Eu îi cunosc pe nume nu cunosc porecla. Dacă el 
încearcă să îmi povestească despre alt coleg eu îl rog să vorbim doar pe nume, fără careva… noi încercăm să fugim de argoul 
lor. (angajat)

În clasă este o persoană care nu citește, nu vede bine fără ochelari și permanent pe el îl înjosesc. Ei îl numesc Minus – el este 
permanent pus să șteargă tabla, că adică dacă el nu scrie el este un fel de deserviciu și el acest lucru îl îndeplinește ca să nu fie 
ofensat mai departe. (angajat)



31

 Tatuajul și semnificația lui4.4

Una dintre tipurile de identificare a membrilor gru-
pului o reprezintă tatuajele. Studiile antropologice 
au determinat că indivizii se tatuează în virtutea 
unui anume automatism. Atunci când indivizii cu 
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. Tatuajul constituie mijlocul 
cel mai direct și mai expresiv de a-ți demonstra ție 
însuți și celorlalți apartenența la un grup prin a-ți 
imprima pe trup o marcă distinctivă. Scopul nu este 
să figureze ori să reamintească un anume obiect, ci 
să stea mărturie că un număr de indivizi participă la 
o aceeași viață morală, socială.

În cazul mediului penitenciar acestea indică trece-
rea de la un statut la altul, cunoscute de către mino-
rii deținuți în timpul aflării lor în penitenciar. Res-
pondenții au menționat despre anumite tatuaje, ale 
căror semnificație este recunoscută de către tot gru-
pul. Tatuajul în formă de „steluță” este reprezentativ 
pentru acei care încalcă regulile, dispun de o mare 
autonomie, libertate în raport cu administrația. Alte 
tipuri de desene întruchipează diverse obiecte, pre-
cum: sabia, cuțitul, biserica sau marcarea literei ini-
țiale a numelui, tatuaje cu motive animalice. Unul 
mai des întâlnit printre respondenții penitenciaru-
lui - un punct central înconjurat de alte patru. Acest 
desen semnifică, după respondenți, camera din pe-

nitenciar cu cei patru pereți, iar punctul din centru 
îl reprezintă însuși respondentul. 

Cheile și lăcatele sunt referințe ale unei valori „în-
chise”, la care accesul este interzis. Cheile reprezin-
tă puterea de a deschide și închide, a încarcera sau 
elibera, marcând începutul unei noi etape din viață 
odată cu trecerea la alt statut. 

Coroana, este un simbol al puterii și autorității. Ea 
simbolizează, totodată, independența unei persoane 
care este stăpână pe propria viață, pe propriile fapte, 
gânduri și sentimente.

Unii își tatuează o coroană, ceea ce înseamnă 
„Sam sebe caroli” (Sunt rege singur pentru mine.) 
(minor penitenciarul Goian)

În subcultura din închisori, tatuajul unui cuțit sau 
pumnal reprezintă un om care a comis o crimă.

Numere (date cu o anumită semnificație pentru 
infractor, articole din codul penal). Tatuajele sunt 
făcute chiar în penitenciar, chiar dacă unii respon-
denți neagă acest lucru, alții spun deschis că se pot 
face.

Singur între cei 4 pereți 

Caseta. Confirmarea faptului că pot fi făcute tatuaje în penitenciar

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)

Unii își tatuează ЛОМ – liubliu otța i mati. (minor penitenciarul Goian)

Culoarea de la pix. Se poate infecta locul. (minor penitenciarul Goian)

Unul dintre minori a mai adăugat că cei care nu pot desena frumos, sau nu ajung la locul unde vor să 
facă acest tatuaj, apelează la colegii care au această abilitate. Expresia folosită de către minori este „A bate 
tatuirovca”.
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Caseta. Opinii privind semnificațiile tatuajelor

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 „Vsegda dam abarotu”, 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, dar dai înapoi. Asta înseamnă ceva pentru mine, eu asta 
trebuie să respect. (minor penitenciarul Goian)

Crucea – dacă nu ai o liniuță înseamnă că nu ai tată, dacă două nu ai nici mamă și contează pe ce deget. Eu am tată dar în 
momentul când m-am dus la penitenciar el a scris refuz de minor, refuz de copil etc. din ziua aceea eu nu îl mai consider tată. 
El este plecat peste hotare. (tânăr eliberat)

Am tatuat pe picior o cobră dar nu are nici o semnificație. (minor penitenciarul Goian)

Unii își bat tatuajul spunând că asta înseamnă asta, asta ei singuri le compun. (minor penitenciarul Goian)

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 sau singur să îl ia 
cumva, dar tatuajul singur nu se ia doar, oricum trebuie să frigi sau să topești cu țigara sau cu vre-un fierbător. E foarte greu să 
iei tatuajul de pe tine. (tânăr eliberat)

La Lipcani nu era posibil, bugorii nu le permiteau la acei care…, nu la toți se permitea. Trebuia să pui v curse bugorul, pe urmă 
smotriașii. Bugor este matur care șede cu minorii, pentru noi ei erau bugori, erau ajutorii menților. (tânăr eliberat)
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Caseta. Relatări ale angajaților despre tatuaje 

Ei le au. Le fac cu pixul, am observat, pe mână, la un minor am văzut tatuat numele. La unul am văzut că a făcut cu pixul, apoi 
acolo s-au format microbi, a devenit ca rană. (angajat)

Un minor are tatuat 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, să se ducă infecția în sânge. Ei nu fac punctele acestea în fiecare zi, dar a trecut o lună… Tatuaje 
mari voluminoase eu nu am văzut probabil ei deja la maturi și le fac. (angajat)

Au tatuate cruci, biserici, inițialele numelui său, lanțuri, foarte multe lanțuri. Ele semnifică ceva, eu cunosc un copil care nu avea 
nici un tatuaj apoi am văzut pe pulpa piciorului și era un tatuaj destul de frumos. Acest copil vrea să arate în societate ca un om 
obișnuit. Ei și-au tatuat toți mâinile. Ei au să revină în societate. „Cum ai să revii tu în societate dacă tu deja ai imprimat infor-
mație despre tine?” Normal că pe tine dintr-o dată o să te considere infractor. Eu li-aș da un sfat să nu își strice viața cu aceasta 
că reușești întotdeauna un tatuaj să îți faci. Cel de care am spus mai sus avea tatuaj peste tatuaj, nu suprapuse dar unul în altul 
că nici  nu erau clare, în orice caz nu erau frumoase, nu erau atrăgătoare. Eu presupun că acesta era un pașaport a lor, pentru că 
mulți dintre ei își făceau tatuajele pentru că mulți din ei urmau să își ispășească termine, pedeapsa la maturi și la maturi primul 
lucru după care ești primit, dacă nu ai 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)
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V   LORILE ȘI VIITORUL

Penitenciarul – condițiile de resocializare5.1

Penitenciarul ca organizaţie coercitivă are ca scop 
corectarea deficitelor de socializare sau recuperarea 
unor indivizi cu comportamente deviante. Activitatea 
se realizează în conformitate cu prevederile legale 
și cu sprijinul unui personal specializat în a oferi 
asistenţa educativă corespunzătoare, dar și în a utiliza 
mijloacele coercitive prevăzute de regulamente. 
Penitenciarul este instituție totală, este văzut de 
către Erving Goffman ca loc în care își desfășoară 
viața și activitatea un număr mare de indivizi cu 
statut similar, despărțiți de restul societății pentru 
o perioadă de timp apreciabilă și care duc împreună 
o viață strict delimitată, reglementată oficial de 
instituție.

În general atunci când vorbesc despre PG minorii 
folosesc un set standard de cuvinte prin care 
arată că PG oferă toate condițiile necesare pentru 
dezvoltarea lor, cursuri frizer, bucătar, lăcătuș auto. 
Vorbesc despre psiholog, trening-uri, activități care 
le sunt în viziunea lor necesare. Mulți dintre minori 

au spus, nu trebuie să fii în conflict cu administrația 
dacă vrei să fie totul bine, posibil aprecierea pozitivă 
a PG este respectarea acestei reguli, pe de o parte, 
dar și realele condiții pentru autodezvoltare puse la 
dispoziție de către administrație, pe de altă parte.

Despre penitenciarul 13 ei spun că întreg timpul și-l 
petrec în celulă, și doar o plimbare pe zi. Acest timp 
nefiind ocupat cu activități care i-ar resocializa, 
reorienta de la viața de penitenciar cu toate părțile 
sale negative. Acest penitenciar le oferă model de 
relaționare pe care îl perpetuează în P.Goian.

Important este faptul că intervievații apreciază 
condițiile din penitenciar și consideră că activitățile 
petrecute în interior îi pregătesc pentru o viață 
mai bună, imediat după perioada detenției. Toți 
respondenții nutresc dorința de a-și forma o familie 
sau de a o asigura financiar pe cea părintească, de 
a-și continua studiile, de a manifesta în raport cu 
ceilalți un comportament și atitudine corectă.

Caseta. Aprecierea posibilităților de resocializare 

Merg la sala de sport, citesc cărți de psihologie. (minor penitenciarul Goian)

Am învățat profesia de bucătar, m-am înscris la frizer. (minor penitenciarul Goian)

În penitenciar sunt condiții bune, se fac trening-uri, sunt diverse ocupații, putem învăța profesia de bucătar, frizer, lăcătuș auto. 
(minor penitenciarul Goian)

Am învățat 2 specialități: bucătar și lăcătuș, în prezent m-am înscris pentru frizer. (minor penitenciarul Goian)

Facem studii gimnaziale. (minor penitenciarul Goian)
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Caseta. Activitățile care pregătesc pentru viață în viziunea angajaților 

Și cele școlare și cele extra-curriculare, și asistentul social și psihologul se ocupă cu ei, fac diverse lucrări manuale. Se distrage 
atenția de la alte lucruri și ei învață lucrul frumos pe care îl pot face ei cu mâinile lor. Însușesc o meserie, când ies în afară pot 
să se angajeze. (angajat)

În afară de studii gimnaziale ei obțin și profesii. Asta este un plus pentru ei. Este un copil acolo care deja frizează toți băieții. 
Participă la concursuri de bucătari. Se organizează diferite activități: chiar și acea toamnă de aur, 8 martie. (angajat)

Condiții sunt. Li se dă posibilitate să fie încadrați în diferite activități. (angajat)

Sunt orientați spre frumos, spre bine. Sărbători diferite, tradiții, zile de naștere toate acestea îi face într-o măsură oarecare ca ei 
să se simtă bine chiar dacă sunt închiși, să le aducă aminte de libertate, să gândească: am fost prost când am făcut aceea, trebuie 
să mă iau în mâini și trebuie să devin om. După așa condiții cineva din ei trebuie să, 100% desigur nu, dar 30% o să fie. (angajat)

Aici în penitenciar îi învață pe copii maniere bune. Când vor ieși cât de cât să fie pregătiți pentru a se integra în societate. 
(angajat)

Unul dintre angajații intervievați afirmă că cei din 
păturile sociale înalte nu merg să facă specialitate, 
contravine statutului, dar la studii gimnaziale vin, 
fac față, ei trebuie să arate că nu în zadar au ajuns 
„sus”, dar „chiar nu sunt băieți proști, chiar au cu-

noștințe”. Ei vor ca și profesorul într-un fel să li se 
supună, nu vor să li se dicteze, indice. Acest lucru 
este confirmat de unul dintre minorii eliberați. 

Ai merge la cursuri de bucătărie?

Dacă eu m-aș duce la cursuri de bucătărie, gata eu sunt un drac. (adică neputiovîi)

Dar dacă ți-ar fi propus să înveți de lăcătuș auto, te-ai fi dus?

Să învăț pentru mine, puteam. Dar să fac, hai fă o coadă, de exemplu de lopată, că trebuie, nu, ce glumești. 
Pentru mine puteam să mă duc să mă pricalesc, pentru interesul meu dar nu pentru cineva. Dar dacă mie 
îmi trebuie bățul acesta eu singur îl fac, singur îl dreg. Dar să mă comande, ia aceea, fă aceea, gata, așa ceva 
nu. Nici chiar profesorul. El poate să lămurească măi băieți iată așa, și așa, el să lămurească. Dar el să-mi 
spună ia aceea și fă aceea, gata – nu. (tânăr eliberat) 

La cei din straturile înalte se atestă indiferenţa și 
dispreţul faţă de activităţile sociale utile, cum este 
învăţatul și munca, opoziţie faţă de normele morale, 
respingerea lor, aderarea la statusul de delincvent, 
și imaginea falsă despre autonomia și libertatea 
individuală, concepute sub forma agresivităţii și 
violenţei.

Unul dintre angajați relatează despre următorul caz: 
„lucram după program ca până la urmă el, minorul 
s-a enervat că nu înțelege nimic. A trântit și scaun, 

a trântit și ușă, m-a trimis pe de-a dreptul. A ieșit pe 
coridoare a început a urla, a țipa, neom, cu diferite 
prostii. Noi eram la etajul doi și el la etajul trei și 
doamne ferește ce se auzea și bocănituri. Până nu au 
venit și nu l-au liniștit cu vreo două picioare peste 
spate, presupun și vreo două bâte peste cap nu s-a 
liniștit. Dar eu am auzit că ei între ei fac reguli, dacă 
el vine și face conflictele acestea în penitenciar apoi 
de a-i lor dintre cei mai mari foarte repede îl pun la 
loc. Trece prin două trei bătăi și el este de aur.”
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Sistemul de valori. 
Reprezentarea viitorului de către minori5.2

Valorile sunt o parte importantă a sistemului inte-
grat a personalității, ele au un rol crucial în determi-
narea orizontului de viaţă al persoanei. Minorii vin 
în penitenciar cu atitudini proprii, cu un sistem pro-
priu de valori. Pentru a adopta un comportament 
cerut de realizarea obiectivelor penitenciarului, tre-
buie ca acesta să-i motiveze, lucru greu de realizat 
din cauza rezistenței, opunerii, protestului, negati-

vismului specific vârstei. Trecerea de la mediul de 
viață cotidian către cel al penitenciarului este mar-
cat și de influențarea sistemului de valori, nu și de 
schimbarea acestuia în totalitate însă. Printre valo-
rile enumerate au fost: familia, prietenii, libertatea. 
Față de „mama” există un tabu – în situația de cear-
tă, poți să spui multe lucruri, dar în nici un caz să nu 
ofensezi mama oponentului tău.  

Caseta. Minorii și angajații despre valori 

Mama care mi-a dat naștere, sora, libertatea. Mă aflu aici dar vreau să ajung la libertate. Să văd casa părintească. (minor 
penitenciarul Goian)

Libertatea, valoare comună. Dar pentru unii să devină cântăreț sau sportiv. (minor penitenciarul Goian)

Unii vor să o ia de la început, să continue studiile, să perfecteze actele, să găsească loc de muncă, să creeze familie. (angajat)

Sistemul de valori este ca un plan general, ca o har-
tă, ca o schiță. Numai acea parte a hărții sau schi-
ței care este imediat relevantă este consultată, restul 
fiind ignorat pentru moment. Diferitele subseturi 
ale „hărții” sunt activate în diferite situații sociale. 
O astfel de situație este detenția minorilor în peni-
tenciar și partea de valori activată aici. Valoarea su-
premă pe care au enunțat-o toți băieții de aici este 
familia, cu derivatele ei – bunătate, sinceritate, drep-

tate, se are în vedere calitatea și tipul relațiilor care 
ar trebui să fie în familie la modul ideal. Toți tinerii 
în unison s-au raportat la familie și relațiile dintre 
membrii familiei, relații ridicate calitativ la modul 
absolut. Libertatea în acest context ar avea aceeași 
valoare pe care o are și familia în viziunea tinerilor 
aflaţi aici. Dorinţa și năzuinţa de a ajunge în exterior 
este legat de acasă, acest acasă având o semnificaţie 
egală cu cea pe care o are familia și libertatea.

Caseta. Viitorul imaginat de către minorii din penitenciar

Cletca, închisoarea să fie vis. Pot să mă duc unde vreau, să mă duc cu oricare fată, bani, telefon. Am tot. E un vis. (minor 
penitenciarul Goian)

Eu vreau să fiu șofer. (minor penitenciarul Goian)

Familie fericită, familia proprie, serviciu stabil. (minor penitenciarul Goian)
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Viitorul pentru fiecare dintre intervievați este cel 
care dă speranțe că ceea ce urmează este o viață în 
care au șanse a se realiza. Viitorul lor este familia care 
ar trebui să îi susțină. Deși sunt cazuri când unii din 
ei spun: „Unde am să mă duc, am să lucrez, dar poate 
am să mă întorc înapoi”. Unul din minorii eliberați 
spune că viața din penitenciar nu este pentru el, nu 
vrea să repete experiența, îi place ceea ce trăiește de 

curând. Își vede viitorul fiind un șofer de curse sau 
de microbuz. Își dorește pe viitor să întemeieze o 
familie proprie. Primii pași concreți pe care îi face 
sunt perfectarea actelor, apoi urmează să facă studii 
pentru a-și lua permisul auto etc. Celălalt minor la 
fel își dorește un viitor la libertate, și-l dorește cât 
mai bun. „Timpul o să arate”, afirmă el.

Caseta. Primul lucru pe care l-ar face minorii din penitenciarul Goian la eliberare 

Mă îmbrac frumos, adidași, un parfum frumos, îl dau peste mine să nu miroase de la mine a penitenciar. (minor penitenciarul 
Goian)

Atunci când voi ieși o să rup cu prietenia care m-a adus aici. (minor penitenciarul Goian)

Să fiu cu familia. (minor penitenciarul Goian)

Am să caut un loc de muncă. (minor penitenciarul Goian)

Studiile despre motivația schimbării evidențiază că 
atunci când tinerii vorbesc sau acționează într-o 
direcție nouă credințele și valorile lor tind să se 
îndrepte în acea direcție. Pentru aceasta este necesar 
de a recunoaște problemele reale și potențiale dar 
și de a exprima nevoia, dorința, disponibilitatea 
pentru schimbare. Importantă mai este implicarea 
persoanelor apropiate pentru persoană, în cazul 

nostru părinții, rudele minorilor. Toate acestea sunt 
intuite de către minorii din penitenciarul Goian și 
enunțate în interviuri. Problemele potențiale ar fi 
dificultățile în adaptare la eliberare din penitenciar, 
acel mediu la reîntoarcere care poate fi unul nu dintre 
cele mai propice schimbării: familie incompletă, 
părinți alcoolici și/sau indiferenți, „prieteni” 
insistenți, financiar precar etc.  

Caseta. Opiniile angajaților despre viitor și schimbare 

A fost un caz când minorul spunea că ținea legătura cu părinții dar s-a stabilit că de fapt nu, mințea administrația și la 
inițiativa asistentului social au scris o scrisoare acasă pe numele mamei și au reacționat părinții. Au venit, l-au văzut, după 
care a plecat acasă. Era problema: unde pleacă? (angajat)

Noi, angajații penitenciarului ne străduim să îl ghidăm pe o cale corectă sau să îi oferim serviciile de care poate beneficia, 
sursa de informație însă de acum depinde și de părinți și de familie, de frați, de cercul de prieteni. (angajat)

 Elevii care lucrează și se încadrează în activități eu aș spune că o să aibă un viitor. (angajat)

Viitorul lor, spun angajații, depinde de cei care 
lucrează cu minorii, dar și de minorii înșiși, cum ei 
îl percep și dacă doresc să îl schimbe. Este individual 

viitorul, nu este același pentru toți, depinde unde 
se întoarce tânărul. Cu toate acestea dorința de 
schimbare spre bine este prezentă. 
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Sfaturi pentru viitor de la angajați5.3

Acești tineri sunt parte a viitorului, pe care îl dorim 
bun. De aceasta efortul depus pentru reeducare este 
enorm și este apreciat pozitiv de către angajații pe-
nitenciarului. Recomandările cu care vin cei în grija 
cărora sunt acești tineri sună astfel: responsabilitate 

în toate, deciziile luate să fie bine chibzuite, urmarea 
studiilor în anumit domeniu, gestionarea emoțiilor, 
activitate profesională realizată onest etc. Absența 
acestora vor  determina la acțiuni pe care ar putea 
ulterior să le regrete. 

Caseta. Sfaturi ale angajaților

Să fie cuminți. Să nu uite că precum au drepturi au și responsabilități. Să învețe din greșeala pe care au făcut-o. E firesc să 
greșim dar să înțelegem greșeala la timp. (angajat)

Ce au făcut să nu mai repete, să fie ca un vis urât pe care l-au avut în viață. Iar ceilalți văzând exemplul lor să nu ajungă unde 
au  ajuns ei. (angajat)

Le spun „Nu contează unde sunteți, dar sunteți persoane și trebuie să deveniți cineva”. (angajat)

Orice pas faci cântărește foarte bine. Că orice ați făcut nu ați făcut cu mintea trează: ori sub influența drogurilor, ori sub 
influența alcoolului. (angajat)

Să nu se mai întoarcă niciodată. Să asculte părinții – părinții niciodată nu o să le dorească ceva rău. Dar sunt și excepții – 
părinți  care învață copiii să fure. Dacă văd că familia nu este mediul care să îi susțină – singuri să se descurce mai departe. 
(angajat)

Ei și-au tatuat toți mâinile. Ei au să revină în societate. „Cum ai să revii tu în societate dacă tu deja ai imprimat informație 
despre tine.” Normal că pe tine dintr-o dată o să te considere infractor. Eu li-aș da un sfat să nu își strice viața cu aceasta că 
reușești întotdeauna un tatuaj să îți faci. Cel de care am spus mai sus avea tatuaj peste tatuaj, nu suprapuse dar unul în altul 
că nici  nu erau clare, în orice caz nu erau frumoase, nu erau atrăgătoare. Eu presupun că acesta era un pașaport a lor, pentru 
că mulți dintre ei își făceau tatuajele pentru că mulți din ei urmau să își ispășească, termine pedeapsa la maturi și la maturi 
primul lucru după care ești primit, dacă nu ai 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)
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CONCLUZII

Studiul de față se bazează pe experiența minorilor 
deținuți în penitenciarul pentru minori Goian, 
care își ispășesc pedeapsa în conformitate cu legea 
penală. Informația obținută în cadrul interviurilor 
realizate cu minorii a fost completată de acele 
informații oferite de cei care sunt în contact cu acești 
copii în vederea resocializării lor. Datele obținute au 
relevat că riturile de trecere produc efecte la nivelul 
relațiilor sociale, la nivelul emoțional al fiecărui 
minor care a ajuns în penitenciar.

Deținuții minori își duc existența într-o lume – ce 
are o cultură particulară, un univers claustrat care 
își lasă adânc amprenta asupra comportamentului 
uman; lume marcată de rituri de trecere, trecere de 
la un statut la altul a tânărului;  a straturilor sociale 
existente (blatnîe, neputiovîe, abijenîe) ce posedă un 
sistem propriu de valori. Riturile de trecere îndepli-
nesc aici o funcție socială majoră: de menținere a 
coeziunii, întrețin sentimentul de apartenență la un 
grup, ele dau sens activităților și grupurilor existen-
te în penitenciar, permit o adaptare mai ușoară a tâ-
nărului. Prin ritul de agregare care este fază a ritului 
de trecere minorul este integrat în comunitate, înțe-
lege necesitatea respectării ierarhiei deja stabilite și 
participă ulterior la trecerea noilor veniți.

Instituționalizarea minorilor reprezintă un proces 
cu puternice implicații emoționale, sociale și 
culturale ce se transformă treptat într-o relație 
antagonică între reprezentanți ai instituției și tinerii 
privați de libertate, ceea ce este firesc în situația în 
care unii sunt supravegheați, alții supraveghează, 
situația în care comunicarea nu poate fi decât 
complementară. Mediul în care se află îi restrânge 
identitatea tânărului și îl determină să adopte o 
identitate colectivă deoarece instituția îl supune 
unor proceduri standard de afiliere ce conduc în 
final la diminuarea identității de sine. 

Penitenciarul este instituția care paralel cu caracterul 
coercitiv are ca scop educarea minorilor în vederea 
resocializării și integrării lor cu succes în societate. 
Obiectivele educaționale într-o anumită măsură 
sunt realizate, ceea ce nu reușește este din motive 
subiective: lipsa dorinței, din partea unor tineri de 
a face studii gimnaziale, sau refuzul de a însuși o 
meserie pentru că este din stratul superior – blatnîe. 
Comunitatea minorilor deținuți au format o lume 
în care regulile informale sunt mai importante 
decât persoanele, decât viitorul lor. Cazul celor din 
categoria superioară.

Minorii se confruntă cu stări emoționale dificile: 
tristețe, sentimente de insecuritate, agresivitate, se 
simt abandonați. Toate aceste stări sunt cauzate de 
absența libertății cu care trebuie să te obișnuiești; 
absența celor dragi care pot veni în vizită decât 
foarte rar sau deloc; sentimentul de culpabilitate 
în legătură cu cele săvârșite; stratul social din 
care face parte în penitenciar. Lipsa abilităților 
de management al emoțiilor face ca minorii să 
adopte metode agresive de exprimarea a emoțiilor. 
Integrarea tinerilor în noul mediu este suportată 
mai dificil la prima experiență de acest gen, în prima 
instituție-penienciar în care este adus: penitenciarul 
nr.13, sau penitenciarele din orașele Bălți, Cahul etc.
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Minorii apreciază momentele deosebite precum 
diverse sărbători, zilele de naștere, ziua ușilor 
deschise etc. Acestea permit creșterea gradului 
de socializare pozitivă și relaționare cu lumea de 
dincolo de zidurile penitenciarului permanentă 
ceea ce este important pentru toți cei implicați în 
relația minor – Departamentul Instituții Penitenciare 
– societate. Ziua ușilor deschise este un eveniment 
de esență rituală care comportă o semnificație 
foarte importantă pentru majoritatea dintre minori, 
reîntâlnirea cu părinții, familia, le permite realizarea, 
chiar și parțiala, a unei nevoi de bază a omului – 
susținerea afectiv-emoțională a tinerilor de către 
cei apropiați. În acest sens, organizarea unor astfel 
de activități nu doar o data pe an, poate influența 
pozitiv comportamentul multor dintre minori. 

Întrevederile rare cu familia indică o diminuare 
cantitativă și calitativă a comunicării cu membrii 
ei, dar și o creștere a preocupărilor legate de 
ceea ce se întâmplă în cadrul familiei. Frecvența 
vizitelor părinților depinde de depărtarea de locul 
de trai, dar și de înșiși părinții, modul lor de viață, 
interesul pentru viitorul copilului, posibilitățile 
financiare. Chiar dacă majoritatea minorilor afirmă 
că se văd cu părinții lor, ei nu reușesc să vorbească 
despre probleme legate de starea lor sufletească 
sau dificultățile pe care încearcă să le înfrunte asta 
pentru a nu-i întrista și mai mult pe părinți.

Performanța școlară a minorilor este diferită sunt cei 
care au o reușită, pentru că sunt și abilități și dorință, 
dar sunt și dintre cei a căror reușită este scăzută 
din cauza convingerii că studiile sunt inutile, că au 
de ispășit pedeapsa mai departe în penitenciarul 
pentru maturi unde nu o să fie continuitate sau 
cazul celora care au probleme cu însușita din motive 
de sănătate, sau absența unor abilități elementare 
pentru a studia. În cazul însușirii unei meserii cei 
din stratul superior refuză de a le însuși, nefiindu-
le permis de statutul pe care îl au între minorii 

deținuți. Predispuși recidivei sunt cei din categoria 
superioară deoarece regulile respectivei categorii 
nu le permit să lucreze în penitenciar (în bucătărie, 
de exemplu, sau alte activități necesar de realizat), 
și dacă acești minori la eliberare vor ține cont de 
aceste reguli la un moment dat va trebui să își caute 
surse de existență și atunci e posibil să revină pe 
calea infracționalității.

Din perspectiva tinerilor, relațiile cu cei din 
administrație, angajați, profesori sunt bune, se 
depune mult efort pentru a le oferi activități, 
profesii utile la ieșirea din penitenciar. Aceasta este 
una dintre manifestările riturilor de intensificare 
ce are ca scop promovarea imaginii pozitive a 
penitenciarului ceea ce este doar în avantajul 
tinerilor aflați în penitenciar. A vorbi despre viața 
din penitenciar este categoric interzis conform 
normelor informale ale deținuților și în așa caz sau 
nimic, sau doar de bine. Din perspectiva angajaților 
la fel se face mult pentru acești copii. Zona de locuit, 
atelierele de studii în care se desfășoară cursurile 
de formare profesională la meseriile de bucătar, 
frizer, desfășurarea diverselor activităţi în vederea 
îmbunătăţirii procesului de reeducare al minorilor 
aflaţi în custodia instituţiei de detenţie din Goian 
sunt înalt apreciate. 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 până la venirea 
în penitenciarul Goian să fie evitat. În cazul acesta 
ritul de intensificare promovând imaginea pozitivă a 
instituției motivează și pe ceilalți (minori, angajați) 
să depună efort pentru aceasta.
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RECOMANDĂRI

Crearea unui mecanism care ar permite ca minorii  
să nu fie deținuți în penitenciarul 13, sau cel din 
Bălți etc., deoarece în aceste penitenciare există 
posibilitatea de a comunica cu deținuții maturi de 
la care preiau comportamentul specific al lor, acele 
straturi sociale, acel argou, acea modalitate de a pune 
porecle, acele reguli informale, cunoștințe ce țin de 
simbolistica tatuajelor. Iar odată cu transferarea lor 
în penitenciarul Goian perpetuează, fixează și mai 
mult acest mod de existență, această cultură între 
ceilalți minori.

Instruirea este un pas spre schimbare, instruirea 
este însoțită la fiecare moment al ei de educație care 
este importantă în cazul acestei categorii de tineri. 
Astfel este deosebit de necesară motivarea tinerilor 
de a face studii gimnaziale, studii de specialitate 
indiferent de faptul va urma alte studii mai departe 
sau nu, are de ispășit mai mult timp pedeapsa sau 
nu.

Instruirea minorilor deținuți în ceea ce ține de 
modul sănătos de viață. Printre recomandări de 
a nu-și tatua părțile corpului, argumentele care ar 
trebui puse în fața lor: risc de infectare de la ac, 
seringa, cerneala folosită; tatuajele ce comunică 

despre statutul de deținut nu este în favoarea lor în 
libertate; în penitenciarele pentru maturi, în cazul 
transferării tinerilor, tatuajele cu semnificație dar 
nemeritate, sunt rău văzute, chiar și pedepsite. La fel de 
explicat riscul căruia se supun consumând infuzia de 
ceai, așa numitul cifir, dureri de cap, insomnie, cofeina 
accelerează ritmul inimii, afectează rinichii etc.

Elaborarea unei strategii, de către administrație, 
ce ar porni de la o atitudine diferențiată, 
individualizată față de minorii din penitenciar, 
cunoscând specificul fiecărui strat social se poate de 
contribuit la o resocializare cu succes a minorilor. 
Deținuții care sunt pedepsiți pentru infracțiunea 
viol, considerăm că ar trebui monitorizați pentru 
a nu fi în mod informal pedepsiți de către ceilalți 
deținuți, pedeapsa dată poate să perpetueze sau să 
fixeze la eliberare acest comportament de agresor, 
violator în relațiile ulterioare.

Evaluarea permanentă a programelor de reabilitare 
și reintegrare, de către experți în domeniu, ale 
căror subiect este minorul instituționalizat ca 
parcurgând acest program adolescentul să nu fie 
predispus recidivei, ca urmare a unei resocializări 
corelate superficial cu realitatea sociala. Invitarea 



43

psihologilor, juriștilor din afara penitenciarului 
care ar lucra cu acești minor paralel cu cei care sunt 
angajați ai penitenciarului, va facilita o deschidere 
mai bună, o apropiere de ei, dar și o analiză mai 
obiectivă a personalității lor de persoane neimplicate 
în activitatea de zi cu zi.

Implementarea unor programe în localitate care 
să includă servicii de calitate, un ajutor real atât 
financiar cât și psiho-emoțional pentru tinerii 
eliberați, ca prin ele aceștia să își vadă viitorul lor 
în cadrul comunității. Sunt necesare și programe 
care să vizeze părinții acestor tineri, instruirea lor în 
domeniul comunicării și suportului emoțional.

Dezvoltarea în comunitate a centrelor 
multifuncționale pentru tinerii din comunitate, 
activitățile în comun cu ceilalți facilitează integrarea 
socială, facilitează intercunoașterea și relaționare 
pozitivă. Multiplicarea activităților de organizare a 
timpului liber în comunitate conform necesităților 
și intereselor acestora. 

Crearea serviciilor psihologice și de consultanță 
pentru tineri cu accent pe respectarea anonimatului 
și confidențialității. Mediatizarea acestor servicii în 
rândul tinerilor ce fac studii în gimnazii, licee, școli 
profesionale, colegii.
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