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SERVICII SOCIALE ŞI PSIHOLOGICE ACORDATE 
DEŢINUŢILOR ÎN PENITENCIAR

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SERVICES TO INMATES IN PRISON

Serghei ŢURCAN, Cristina ŢURCAN
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Rezumat
Acest articol examinează asistenţa socială şi psihologică a persoanelor aflate în 

detenţie. Se atrage atenţia asupra elaborării programelor de reabilitare şi de pregă-
tire pentru liberare şi reinserţie socială a deţinuţilor.

Keywords: social policies and practices for assistance of prisoners, 
psychosocial characteristics of inmates, national and international legis-
lation, preparation for release, rehabilitation of delinquent persons

Abstract
This article examines the social and psychological assistance of prison inmates. 

Attention is focused on the elaboration of social rehabilitation programs, as well as 
training designed to prepare prisoners for release and social reintegration.

O persoană aflată în detenţie este o 
tragedie nu doar pentru el şi familie, ci 
şi pentru întreaga societate, care poartă 
deplina responsabilitate pentru aceas-
ta. Tendinţele de creştere a numărului 
persoanelor deţinute în diferite ţări, 
printre care şi din Republica Moldova, 
reprezintă un aspect actual şi proble-
matic, ale cărui efecte nu pot fi ignorate 
nici de jurişti, nici de sociologi sau psi-
hologi, nici de factori cu funcţii de răs-
pundere în domeniul aplicării legilor şi 
al sancţionării şi resocializării persoa-
nelor delincvente.

În ţara noastră problema persoane-
lor deţinute a devenit o problemă gra-
vă, fiind favorizată de o multitudine de 
factori: scăderea nivelului de trai, desfi-
inţarea vechilor structuri de control so-

cial, restructurarea sistemului de valori 
în perioada de tranziţie către democra-
ţie şi economia de piaţă.

După categoria de vârstă, cei mai 
mulţi dintre deţinuţi au vârsta între 
20 – 40 ani, majoritatea lor fiind expo-
nenţi ai genului masculin.

Astfel, asistenţa socială şi psiholo-
gică a deţinuţilor este o problemă strin-
gentă la ora actuală, fapt care ne-a de-
terminat să abordăm această temă.

Scopul lucrării rezidă în studierea 
caracteristicilor psihologico-sociale ale 
deţinuţilor din penitenciar şi evidenţie-
rea importanţei programelor de resoci-
alizare şi pregătire pentru liberare pen-
tru reinserţia socială a acestora.

Obiectul cercetării îl constituie 
politicile şi practicile de asistenţă soci-
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ală şi psihologică a deţinuţilor.
Ipoteza cercetării: deţinuţii pe-

nitenciarelor se prezintă ca o subcultură 
aparte care necesită o abordare specifi-
că în ceea ce priveşte asistenţa psiholo-
gico-socială. Obiectivele de resocializa-
re în cadrul acestui grup de beneficiari 
impune un şir de activităţi educaţionale 
şi de asistenţă la toate etapele detenţiei 
( iniţială, comună, de resocializare).

Suportul metodologic al lucră-
rii îl constituie lucrările cercetătorilor 
autohtoni, români şi ruşi, specialişti în 
domeniul asistenţei sociale. În special: 
sociologie, asistenţă socială, psihologie.

Pe parcursul cercetării am aplicat 
următoarele metode de cercetare: 

ancheta socială; studiul de caz, 
care prezintă unele cazuri relevante la 
problematica studiată.

Actualitatea studiului constă în 
analiza tuturor prestaţiilor şi serviciilor 
sociale şi psihologice destinate deţinu-
ţilor în cadrul unui studiu complex.

Chiar din primele zile ale etapării 
deţinutului în penitenciar se încearcă a 
depista problemele cu care se confruntă 
acesta, pentru a elabora un plan de ac-
ţiune pe parcursul ispăşirii pedepsei. În 
perioada aflării în carantină se îndepli-
neşete ancheta socială, fiind apoi ana-
lizate informaţiile oferite la aplicarea 
acestei tehnici.

În scopul realizării măsurilor de 
pregătire către liberarea din detenţie, 
în conformitate cu prevederile Legii 
Republicii Moldova nr. 297 – XIV din 
24.02.1999 cu privire la adaptarea so-
cială a persoanelor ce se eliberează 
din detenţie şi prevederile art. 302 al 
Codului de Executare, aprobat prin 
legea Republicii Moldova nr. 443-XV 
din 24.12.2004, cu şase luni înainte de 
executarea termenului pedepsei pena-

le privative de libertate, pentru aceşti 
deţinuţi, în cadrul penitenciarului, se 
organizează cursuri de pregătire către 
liberare. 

Încadrarea deţinuţilor la cursurile 
de pregătire către liberare se efectuează 
în baza unei liste a persoanelor al căror 
termen de pedeapsă expiră în 6 luni de 
zile, listă prezentată în prealabil de şe-
ful secţiei speciale a penitenciarului.

Din numărul total al deţinuţilor 
prezentaţi în lista respectivă, care ur-
mează să se libereze în luna corespun-
zătoare ( trimestrul corespunzător – 
pentru penitenciare cu număr mic de 
deţinuţi), se formează un grup de deţi-
nuţi din cel mult 20-25 de persoane. La 
constituirea grupurilor e recomandabil 
şi raţional să se ţină cont de schimbul 
de lucru al deţinuţilor, de frecventarea 
lecţiilor de instruire profesională, de ca-
racterul crimelor comise.

Pentru a studia mai bine contingen-
tul grupului cu care urmează a se lucra 
în perioada respectivă se propune înde-
plinirea unei anchete, prin intermediul 
căreia se evidenţiază situaţia actuală a 
deţinutului. În urma acestei anchete 
se depistează lista nevoilor cu care se 
confruntă persoana care urmează a se 
libera, pe baza acesteia întocmindu-se 
un plan de acţiune. Planul de acţiune 
include lista intervenţiilor care ar duce 
la soluţionarea cu succes a problemei cu 
care se confruntă deţinuţii.

În continuare este prezentată o in-
tervenţie de succes în procesul de pre-
gătire către liberare a persoanelor ce 
urmează a fi liberate din penitenciar.

Intervenţii de succes în proce-
sul de pregătire pentru liberare 
a persoanei care îşi ispăşeşte pe-
deapsa în penitenciar. 

N. S., născut la 28.02.1981, moldo-
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vean, cetăţean al Republicii Moldova, 
domiciliat în sat. Balatina. R. Glodeni.

Până la vârsta de 18 ani a locuit în 
casa părintească. În anul 2000 a fost în-
cadrat în rândul Forţelor Armate pen-
tru a executa serviciul militar.

Instanţa de judecată în anul 2001 
l-a condamnat pe N. S. în baza art. 119 
CP RM la 7 ani privaţiune de libertate, 
cu executarea pedepsei în penitenciar 
de tip închis. În penitenciar s-a com-
portat bine, şi din acest motiv a trecut 
comisia la liberarea condiţionată îna-
inte de termenul de executare a pedep-
sei, şi astfel în anul 2005 a fost elibe-
rat. Anume din această perioadă relaţia 
dintre client şi tatăl său a început a se 
„răci” treptat.

La 17.01.2006, conform deciziei 
Instanţei de Judecată, N.S. a fost iarăşi 
condamnat în baza art. 187 al. 2 Cp RM 
la 4 ani p/l; art. 188 al 2 CP RM – la 
7 ani p/L; art. 84 al. 1 CP RM prin cu-
mul parţial de pedepse a fost stabilită 
pedeapsa definitivă pentru concurs de 
infracţiuni – la 8 ani p/L fără amendă, 
cu ispăşirea pedepsei în penitenciarul 
de tip semiînchis.

Ulterior, clientul dat s-a adresat 
asistenţilor sociali cu cererea de a i se 
perfecta buletinul de identitate, pentru 
ca mai apoi să aibă posibilitatea de a-şi 
legaliza oficial căsătoria cu concubina sa.

Asistenţii sociali, în vederea soluţi-
onării acestui caz, au întreprins urmă-
toarele activităţi:

- A fost studiată situaţia şcolară 
a clientului; - studii medii incomplete, 
sat. Balatina, r. Glodeni; nu are însuşită 
nici o profesie;

- S-a evaluat mediul familial al 
condamnatului: S. menţine relaţii ar-
monioase cu fraţii săi, este vizitat per-
manent de ei, primeşte sprijin şi aju-

tor din partea lor. Mama sa a decedat 
în anul 1995, iar cu tatăl său se află în 
relaţii conflictuale – din motiv că aces-
ta îşi ispăşeşte a doua oară pedeapsa şi 
el nu acceptă de a avea contacte cu un 
deţinut, chiar dacă acesta este fiul său. 
S. are o concubină, care îl înţelege şi îl 
vizitează permanent, cu care doreşte să 
se căsătorească legal după ce îşi va per-
fecta buletinul de identitate.

-După eliberare va locui împreună 
cu soţia;

-Are nevoie de cursuri de orientare 
profesională;

-Nu ştie unde se va angaja la mun-
că după eliberare;

-Are nevoie de perfectarea buleti-
nului de identitate.

A fost întocmit următorul plan de 
intervenţie:

- restabilirea relaţiei cu tatăl său;
- perfectarea buletinului de identi-

tate;
- program de sprijin social.
Intervenţia propriu-zisă:
- colectarea actelor necesare pentru 

perfectarea buletinului de identitate;
- de mai multe ori s-a luat legătura 

telefonică cu tatăl clientului cu scopul 
de a-l convinge de a-l ierta pe fiul său. 
Această intervenţie s-a încununat de 
succes, relaţia dintre ei a fost restabili-
tă, tatăl a trimis actele necesare pentru 
perfectarea buletinului (deoarece S. s-a 
documentat pentru prima dată);

- vizită la SEDP Orhei pentru a de-
pune actele;

- din motiv că lui S. în penitenciar 
i-a fost perfectat formularul – 9 cu cod 
de identitate, pe care ultimul l-a pierdut 
după ce s-a eliberat, nu a fost posibil de 
a i se perfecta deodată buletinul;

- perfectarea F – 9 cu cod de iden-
titate;
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- perfectarea buletinului de identi-
tate al clientului.

La moment clientul participă în 
cadrul programului de pregătire către 
liberarea condiţionată, beneficiind de 
asistenţă şi consiliere psihologică şi so-
cială. În penitenciar continuă să înde-
plinească funcţia de şef-bucătar. Comu-
nică prin scrisori şi telefonic permanent 
cu tatăl său. Recent, în condiţii de peni-

tenciar, S şi-a legalizat oficial relaţia cu 
concubina sa.

Ancheta socială a fost aplicată la 15 
condamnaţi noi - internaţi în institu-
ţia penitenciară. Persoanele anchetate 
sunt de sex masculin cu vârsta cuprinsă 
între 19 – 50 ani.

Ancheta a evidenţiat că 6 persoane 
(40%) până la momentul comiterii in-
fracţiunii au locuit în mediul urban, 9 
(60%)– în mediul rural.
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Figura 2. Situaţia familială a condamnaţilor

Referindu-ne la starea familială a 
anchetaţilor, s-a constatat că cei mai 
mulţi dintre ei nu îşi au întemeiată încă 
o familie care să funcţioneze în mod 
normal ( 9 condamnaţi sunt celibatari, 

3 – trăiesc în concubinaj, 3 – sunt di-
vorţaţi. Trebuie menţionat faptul că din 
acest eşantion de persoane nimeni nu 
a susţinut faptul că este căsătorit legal. 
Puţini dintre ei aveau urmaşi. Doar 5 
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dintre condamnaţi au de la 1 până la 3 
copii, 3 dintre deţinuţi menţinând legă-
tura cu copiii lor, iar alţii doi din diferite 
motive au întrerupt această legătură.

La capitolul „ Tipul infracţiunii 
pentru care îşi ispăşesc pedeapsa şi 
termenul privaţiunii de libertate”, s-a 
dovedit că cele mai frecvente sunt in-
fracţiunile cu caracter economic: furt, 
jaf; apoi urmează infracţiunile deosebit 

de grave, cum ar fi: omorul, violul, vătă-
marea gravă a integrităţii corporale. 

Doar o persoană din cele ancheta-
te nu menţine legătura cu nimeni din 
familie, cu toate că are fraţi şi părinţi, 
ceilalţi condamnaţi se pot bucura de 
sprijinul fraţilor, surorilor, părinţilor şi 
al rudelor apropiate.

Alarmantă este situaţia referitor la 
nivelul studiilor condamnaţilor anchetaţi. 
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 Figura 3. Studiile condamnaţilor

Din cei 15 deţinuţi, 4 (26,7%) au 
un nivel intelectual scăzut . Cu toate că 
au între 19 – 26 ani nu au terminat nici 
şcoala primară, neavând însuşită nici o 
profesie.

6 (40%) condamnaţi au absolvit 
şcoala medie, dar, de asemenea, nu au 
făcut mai departe studii pentru a avea 
o profesie.

Doar 5 (33,3%) dintre deţinuţi au 
absolvit după şcoala medie şi o şcoală 
profesională.

Fiind întrebaţi dacă doresc să par-
ticipe în organizaţii obşteşti, opiniile au 
fost divizate: 50% din cei anchetaţi do-
resc să lucreze în penitenciar, iar cealal-
tă parte nu doresc acest lucru.

La itemul dacă până la penitenciar 
au utilizat alcool, droguri s-a evidenţiat:

13 condamnaţi nu au avut proble-
me legate de alcool, drog; 1 persoană 
făcea abuz de alcool, fiind luată în evi-
denţă; 1 deţinut utiliza alcool, nefiind 
luat în evidenţă.

În efectuarea serviciului de asisten-
ţă socială şi psihologică în penitenciar 
e necesar de ţinut cont de totalitatea 
de factori analizaţi, iar succesul acestei 
activităţi va depinde în primul rând de 
existenţa calităţilor profesionale şi per-
sonale ale specialiştilor, dar şi de condi-
ţiile de muncă şi cunoaşterea specificu-
lui de lucru cu categoria dată de benefi-
ciari. În orice situaţie, asistentul social 
şi psihologul vor aplica acele metode de 
lucru ce vor corespunde regulamentului 
de lucru şi codului etic, care urmează a 
fi respectate cu stricteţe.
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A susţine o persoană defavorizată 
într-un mediu care nu poate să ofere 
condiţii optime pentru aceasta solicită 
de la asistentul social şi psiholog mult 
efort şi cunoştinţe ce vor facilita şi vor 
permite realizarea procesului de reinte-
grare.

Concluzii şi recomandări
Pedeapsa privativă de libertate este 

o pedeapsă destul de aspră, stabilită de 
instanţa de judecată. De aceea admi-
nistraţia penitenciarului nu trebuie să 
admită ca prin contextul penitenciar 
pedeapsa să devină şi mai dură. Admi-
nistraţia penitenciară trebuie să depu-
nă toate eforturile pentru a nu admite 
degradarea fizică, morală şi psiholo-
gică a deţinuţilor. Nu este suficient ca 
administraţia penitenciară să aibă un 
comportament uman şi nepărtinitor în 
raport cu deţinuţii. Se cere a realiza un 
set de activităţi care ar permite dezvol-
tarea, în direcţie bună, a personalităţii 
celui deţinut. Pactul internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice, în 
art. 10 (3), prevede că regimul peniten-
ciar va cuprinde un tratament al con-
damnaţilor având drept scop esenţial 
corecţia şi reclasarea lor socială.

Reintegrarea în societate a deţi-
nuţilor este astăzi nu doar o problemă 
a serviciului penitenciar, ci şi a întregii 
societăţi, iar realizarea eficientă a pro-
cesului dat poate contribui la dezvol-
tarea morală a societăţii, la micşorarea 
numărului de recidive şi la adaptarea 
fostului deţinut la cerinţele pe care le 
impune societatea la momentul actual.

Asistenţa acordată deţinuţilor se 
concretizează în derularea unor pro-
grame de intervenţie axate pe nevoile 
criminogene ale infractorilor şi în spri-
jinirea clientului în vederea satisfacerii 
nevoilor sociale ( educaţie, pregătire 

profesională, loc de muncă, locuinţă, 
timp liber), psihologice, medicale sau 
juridice. 

Prin programe de asistare psiho-
socială se înţelege, aşadar, o serie de 
intervenţii structurate de-a lungul unei 
anumite perioade de timp care au drept 
rezultat schimbarea atitudinilor, con-
vingerilor şi comportamentului per-
soanelor asistate, şi nu în ultimul rând 
schimbarea circumstanţelor sociale ale 
acestora.

Activităţile de socializare au ca 
scop principal formarea şi exersarea 
deprinderilor de comportare civilizată 
şi de relaţionare socială adecvată. În 
această categorie de activităţi includem 
toate activităţile care vizează optimiza-
rea relaţiilor dintre deţinuţi în perioada 
de detenţie, consolidarea şi pozitivarea 
relaţiilor deţinuţilor.

Deci activităţile de socializare au 
menirea de a optimiza relaţiile din pe-
nitenciar şi facilita reintegrarea socio-
profesională după eliberare prin exer-
sarea unor comportamente prosociale.

La tema discutată mai sus am putea 
formula următoarele recomandări:

- Însoţirea şi acordarea asistenţei 
sociale şi psihologice deţinuţilor trebuie 
să fie oferită chiar din momentul sosi-
rii în penitenciar, activitatea dată fiind 
orientată spre menţinerea legăturilor şi 
soluţionarea tuturor problemelor de or-
din social, de asemenea spre reintegra-
rea lor cât mai eficace în societate.

- Dezvoltarea procesului reforma-
tor din cadrul sistemului penitenciar 
care ar corespunde nevoilor actuale ale 
deţinuţilor.

- Crearea şi derularea în mediul 
penitenciar a unor programe în parte-
neriat cu instituţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale – adaptate în func-

Servicii sociale şi psihologice acordate deţinuţilor în penitenciar
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ţie de condiţiile de eliberare, de tipul de 
infracţiune săvârşită, de tipul de regim 
de detenţie, de gradul de recidivă, de 
sex şi de vârstă.

- Pe parcursul activităţii individua-
le şi de grup este necesar de creat abi-
lităţi sociale care le-ar permite deţinu-
ţilor să se reintegreze social la liberare.

- Pentru a spori eficienţa activită-
ţii asistentului social, psihologului este 
binevenit programul de intervenţie in-
dividualizat, care ar corespunde necesi-
tăţilor deţinutului.

- Creşterea rolului comunităţii în 
procesul de susţinere şi reinserţie so-
cială a persoanelor deţinute, în scopul 
de a-i proteja de comiterea repetată a 
faptelor nefaste şi de a beneficia de un 
tratament eficient, echitabil şi uman.

Adaptarea socială poate fi consi-
derată efectivă atunci când deţinutul 
liberat din penitenciar stabileşte legă-
turi sociale pozitive stabile. Cei ce comit 
fapte antisociale mici trebuie reabilitaţi 
şi cât mai urgent posibil de a-i reinte-
gra în societate. Un rol important îl are 
profilaxia comportamentului antisocial 
care trebuie să se înceapă din copilărie 
şi preadolescenţă.
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