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În societatea noastră există o multitudine de profesii care expun peri-
odic persoana unor situaţii extreme. La categoria unor astfel de profesii, fără 
îndoială, se referă şi angajaţii sistemului administraţiei penitenciare.
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Rezumat
Potrivit autorului, o influenţă deformatoare asupra personalităţii funcţionarilor 

instituţiilor penitenciare o are mediul specific în care este desfăşurată activitatea profe-
sională. Analizând modificările de ordin negativ care pot avea loc cu unii funcţionari ai 
sistemului administraţiei penitenciare, sunt evidenţiate trei tipuri de schimbări: devie-
rea profesională; deformarea profesională; degradarea profesională. În final se accen-
tuează că în cadrul pregătirii profesionale a cadrelor pentru sistemul administraţiei pe-
nitenciare se va pune accentul într-o manieră pragmatică pe procedurile de: instruire şi 
asistenţă psihologică a funcţionarilor, ce ar include cunoştinţe generale psihologice din 
domeniul psihologiei penitenciare, tehnicile de modificare comportamentală, restructu-
rare cognitivă, rezolvare de probleme, management al stresului, negociere şi manage-
ment al conflictului, luare a deciziilor, autocontrol emoţional şi comportamental.

Cuvinte-cheie: mediul penitenciar; condiţii de activitate; devierea profesională; 
deformarea profesională; degradarea profesională; pregătirea profesională.

Summary
According to the author, a deforming influence on the personality of the peniten-

tiary staff has the specific environment in which the professional activity takes place. 
Analyzing the negative changes that may occur with some officials of the penitentiary 
administration system, three types of changes are highlighted: professional deviation; 
professional deformity; professional degradation. Finally, it is emphasized that in the 
professional training of cadres for the penitentiary administration system the focus will 
be placed in a pragmatic way on procedures of: training and psychological assistance 
for functionaries, behavioral modification techniques, cognitive restructuring, problem 
solving, stress management, conflict negotiation and management, decision-making, 
emotional and behavioral self-control.

Keywords: the penitentiary environment; working conditions; professional devia-
tion; professional deformity; professional degradation; professional training.
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Specialiştii care activează în cadrul sistemului administraţiei peni-
tenciare asigură necesitatea stringentă a societăţii de apărare împotriva 
infractorilor. Această categorie de persoane – gardieni, controlori, educa-
tori, lucrători sociali, psihologi, necesită ei înşişi o diagnosticare şi asistenţă 
psihologică. După cum se ştie, încordarea psihologică creşte, iar problemele 
psihologice se acutizează în situaţii extreme de lucru cu deţinuţii.

Este paradoxal, însă cercetări consacrate problemelor deţinuţilor sunt 
semnificativ mai multe decât cercetările consacrate categoriei de persoane 
responsabile pentru aceşti deţinuţi. Activitatea angajaţilor sistemului ad-
ministraţiei penitenciare decurge în situaţii încordate, conflictuale, uneori 
chiar periculoase pentru viaţă. Astfel de condiţii au o influenţă puternică 
şi sunt numite extreme. Ele creează dificultăţi în soluţionarea sarcinilor de 
serviciu, se răsfrâng negativ asupra reuşitei activităţii, solicită personalului 
o sustenabilitate, o pregătire specială, o abilitate deosebită de a acţiona în 
condiţii extreme.

Succesul profesional este determinat, în mare măsură, de prestigiul 
personal, de eficacitatea relaţiilor interpersonale, de buna orientare în me-
diul social actual. Toate acestea devin importante şi din cauza influenţelor 
care vin din partea „obiectului muncii” sub forma mentalităţilor, vocabularu-
lui, stilului de viaţă. De mult timp se fac încercări să se renunţe la poziţia for-
mală, detaşată, indiferentă faţă de deţinut, la viziunea globală asupra locului 
şi rolului instituţiei în cadrul mecanismelor de apărare socială şi efortul de 
a face din penitenciar într-adevăr un loc unde se resocializează noua perso-
nalitate, de la modelul dur şi agresiv al lucrătorului din penitenciar la o per-
soană cu o competenţă vizibilă, maniere agreabile, transparenţă, neutrali-
tate binevoitoare, înţelegere corectă a timpurilor în care trăim, cu concepţia 
că ceea ce face este o muncă de terapie socială, că reglementările în vigoare 
au o limită dincolo de care trebuie să te descurci singur, orientat doar spre 
valorile în care crezi [1, p. 93].

Activitatea zilnică a funcţionarilor SAP este destul de încordată [2, p. 
21]. Unul din factorii de bază este chiar contingentul cu care aceştia sunt ne-
voiţi să lucreze. De asemenea, condiţiile de muncă. Orice s-ar spune, în me-
diul penitenciar nu este loc de romantică – doar cruzime, suferinţe, mizerie, 
iar cu toate acestea, volens nolens, te obişnuieşti [3, p. 14].

Primul factor extrem este contingentul deţinuţilor. În rândul condam-
naţilor la privaţiune de libertate cota persoanelor cu anomalii psihice con-
stituie 20-25% (fără narcomani, alcoolici şi toxicomani). Numărul acestora 
creşte în mod proporţional odată cu creşterea severităţii regimului institu-
ţiei penitenciare în care aceştia îşi ispăşesc pedeapsa. În rândul acestor con-
damnaţi pot fi întâlniţi psihopaţi, oligofreni, epileptici. Pe măsura concen-
trării într-o instituţie penitenciară a recidiviştilor şi a persoanelor care au 
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comis infracţiuni deosebit de grave are loc „aglomerarea” condamnaţilor cu 
un potenţial criminogen sporit [4, p. 56-57]. Poate fi observată o dependen-
ţă directă între nivelul înalt al pericolului criminogen al condamnaţilor (cu 
particularităţi psihopatice), tipul regimului instituţiei penitenciare şi cota 
infracţiunilor deosebit de grave comise de către aceştia. În cazul când un 
astfel de condamnat începe a striga şi a ofensa un reprezentant al adminis-
traţiei acesta poate aplica forţa fizică, însă o astfel de acţiune nu poate fi nu-
mită tocmai adecvată; un astfel de deţinut ar urma să fie plasat mai degrabă 
într-un spital decât în izolatorul disciplinar. Însă acest lucru deja nu ţine de 
competenţa sa.

Un loc aparte îl ocupă categoria de condamnaţi care îşi ispăşesc o 
pedeapsă cu termen mare precum şi deţinuţii pe viaţă. Condiţiile detenţiei 
respectivei categorii de condamnaţi, pe lângă un regim strict de detenţie, 
includ şi forme regulamentare specifice de comunicare a gardienilor cu deţi-
nuţii. Aceste forme de comunicare formează treptat la angajaţi un tip specific 
de comportament, fapt care deseori influenţează negativ personalitatea [5, 
p. 56].

Specific mediului penitenciar este existenţa în paralel a unor norme 
oficiale care sunt legiferate şi urmăresc atingerea obiectivelor instituţiei 
productive, educative, preventive, cu normele neoficiale, care exprimă ge-
neralizarea experienţei dobândite de deţinuţi având ca scop crearea unor 
relaţii şi condiţii de viaţă suportabile din punctul lor de vedere pe parcursul 
executării pedepsei şi acţionează numai în interiorul grupului de deţinuţi. Să 
nu uităm şi de faptul că deşi personalul în marea lui majoritate este satisfă-
cut de salariul pe care îl are, de prestigiul pe care îl are în faţa cunoscuţilor, 
ei sunt în permanentă încordare în timpul lucrului, într-o frustrare latentă, 
mulţi din ei au temeri că pe membrii familiei lor îi paşte primejdia, nu sunt 
siguri pe ziua de mâine, deseori pleacă acasă cu o dispoziţie proastă [6, p. 
12-13].

Comunicarea cu deţinuţii este descrisă ca o provocare continuă; riscul 
nu este atât nemijlocit (fizic), cât psihologic, deoarece aflarea permanentă 
„în vizorul” unor eventuale critici, plângeri sau provocări este destul de difi-
cilă. Fiind, în majoritatea lor, oameni necinstiţi, deţinuţii urmăresc cu atenţie 
faptul ca funcţionarii să nu comită încălcări. De aceea, un ofiţer cu o reputa-
ţie nepătată întotdeauna se bucură de respect [7, p. 373], iar cel care s-a lăsat 
ispitit de unele daruri intrând cu deţinuţii sau rudele lor în relaţii neregula-
mentare, nu este văzut cu ochi buni şi apreciat. Dacă funcţionarul îşi înde-
plineşte obligaţiunile de serviciu în mod onest, deţinutul va fi întotdeauna 
într-o pierdere morală.

Pe de altă parte, este conflictul psihologic permanent cu deţinuţii. 
Aplicarea forţei fizice faţă de condamnat – deşi este o situaţie probabilă, este 
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totuşi una destul de rară, deoarece un profesionist adevărat pur şi simplu 
nu va admite ca deţinutul să nu se supună în aşa măsură încât să fie lovit cu 
bastonul. În toate timpurile cel mai important a fost de a ieşi învingător în 
lupta psihologică, fără a apela la ameninţări sau violenţă, impunându-l să 
îndeplinească toate cerinţele legitime.

Un alt factor extrem este izolarea condiţiilor activităţii profesionale. 
Funcţionarii SAP sunt ostaticii involuntari ai profesiei lor [8, p. 171]. Teri-
toriul activităţii lor este limitat de perimetrul penitenciarului. Izolarea con-
diţiilor activităţii profesionale conduce la faptul că la personalul penitenciar 
poate fi atestată oboseala fizică şi psihică, incompetenţa profesională, relaţii 
neregulamentare cu condamnaţii şi alte încălcări ale disciplinei de muncă 
[9]. 

Deosebit de actuală este soluţionarea problemelor legate de profilaxia 
deformării moral-profesionale a funcţionarilor SAP. Deseori noţiunea dată 
este legată de diminuarea eficienţei activităţii profesionale, modificări ale 
calităţilor umane în special morale, când funcţionarul încetează a se respec-
ta pe motivul că activează în cadrul SAP, percepe serviciul doar ca pe un mij-
loc de atingere a unor scopuri egoiste. Uneori această noţiune mai include 
pierderea capacităţii de a gândi de sine stătător, de a lua decizii, de a acţiona 
fără şabloane. Una din părţile principale ale deformării este pierderea capa-
cităţii de autoapreciere. Are loc împietrirea sentimentelor, persoana devine 
conflictuală, irascibilă, neechilibrată [10].

Analizând modificările de ordin negativ care pot avea loc cu unii func-
ţionari ai SAP, ar putea fi evidenţiate trei tipuri de schimbări: devierea pro-
fesională; deformarea profesională; degradarea profesională.

Termenul „deviere” este utilizat în unele domenii ale ştiinţei pentru 
indicarea abaterii de la normă sau de la anumiţi indicatori fixaţi. El poate 
fi utilizat şi pentru marcarea modificărilor care pot avea loc cu funcţionarii 
SAP sub influenţa activităţii profesionale.

Devierea profesională constă în modificări nesemnificative însă care 
poartă un caracter negativ pronunţat al schimbării calităţilor personale ale 
funcţionarilor SAP. De regulă, acest fenomen nu conduce la modificări nega-
tive ale caracteristicilor personalităţii şi nu influenţează semnificativ efici-
enţa activităţii profesionale.

Deformarea profesională reprezintă modificarea abilităţilor profesi-
onale şi a caracteristicilor personale ale funcţionarului SAP într-o direcţie 
negativă sub influenţa condiţiilor şi experienţei activităţii profesionale.

Fenomenul deformării profesionale a personalului merită o atenţie 
deosebită. Când vorbim despre deformare profesională, se are în vedere in-
fluenţa condiţiilor şi a conţinutului activităţii profesionale pe o modificare 
negativă a calităţilor personale şi comportamentul funcţionarilor. Agresiu-
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nea fizică, brutalitatea, aplicarea mijloacelor speciale fără necesitate – repre-
zintă formele extreme ale manifestării deformării profesionale. La etapele 
timpurii ale serviciului modificările de personalitate se manifestă doar prin 
asimilarea unui jargon profesional, imitarea unor maniere de comportament 
ale condamnaţilor, iar ulterior – în pierderea capacităţii de empatie faţă de 
problemele altora şi formarea directivei spre înăsprirea pedepsei.

Deformarea profesională reprezintă un fenomen social-psihologic şi 
general-uman.

În condiţiile instituţiei penitenciare, unde obiect al influenţei coerci-
tiv-educative sunt infractori, este sporită tentaţia manifestării cruzimii  din 
partea reprezentanţilor administraţiei. În cazul dat acţionează aşa-numitul 
mecanism de „dezumanizare a adversarului” potrivit căruia faţă de infractor 
pot fi aplicate orice mijloace.

Degradarea profesională poate fi apreciată ca fiind gradul maxim al 
deformării profesionale, când apare întrebarea cu privire la corespunderea 
profesională a persoanei funcţiei ocupate.

Cauze ale unei astfel de deformări sunt interacţiunea continuă (în vir-
tutea funcţiei) cu mediul criminal, persoane cu comportament amoral; pre-
zenţa unor suprasolicitări fizice şi emoţional-psihologice. Deformarea pro-
fesional-morală este periculoasă atât pentru angajaţii cu vechime în muncă, 
cât şi pentru tinerii specialişti [11, p. 93-94].

Degradarea personalităţii apare ca rezultat al unei activităţi îndelun-
gate în condiţii extreme. În unele cazuri putem deja vorbi despre o deforma-
re şi degradare profesională, ajunsă până la degradarea personalităţii, când 
are loc îngustarea considerabilă a cercului de interese, necesităţi şi dimi-
nuarea nivelului acestora, „abrutizarea” personalităţii în ansamblu. Deseori 
faptul dat se manifestă în relaţiile interpersonale cotidiene. Stilul comunică-
rii profesionale cu condamnaţii se transferă pe contactele cu alte persoane, 
când faptul dat nu este condiţionat de situaţie. Se poate spune că suferă şi 
vocabularul angajatului. Comunicarea cu purtătorii vocabularului criminal 
conduce la contaminarea  cu argoul criminal [12, p. 188].

Punctul maxim al deformării profesionale pică pe al 3-4-lea şi al 6-7-
lea an de activitate în instituţia penitenciară [13, p. 77]. Urmează de menţio-
nat că respectivele probleme sunt atestate şi la nivel internaţional. Conform 
literaturii de specialitate, în SUA la angajaţii instituţiilor penitenciare, de 
asemenea, se atestă fenomene de criză, generate de regimul sever de muncă, 
afluenţa de plângeri şi cereri ale deţinuţilor, pericolul permanent de agresi-
une din partea lor, apariţia conflictelor, prestigiul scăzut al profesiei.

Condiţiile de muncă dificile necesită abordarea specificului cerinţelor 
psihologice faţă de personalitatea şi activitatea personalului instituţiilor pe-
nitenciare.
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Este unanim recunoscut că eficienţa funcţionării instituţiilor peniten-
ciare în mare parte depinde de competenţa profesională şi aptitudinile psi-
hologice ale personalului. Din acest motiv psihologia penitenciară acordă o 
atenţie sporită motivării cerinţelor psihologice, înaintate faţă de funcţionarii 
sistemului respectiv.

Printre calităţile importante sunt menţionate cele morale, stabilitatea 
emoţională, abilităţi pedagogice şi comunicative dezvoltate, pregătirea psi-
hologică pentru serviciu, rezistenţa faţă de influenţa nefavorabilă a mediului 
condamnaţilor [14].

Este stabilit că profilul general al funcţionarilor instituţiilor peniten-
ciare nu se deosebeşte semnificativ de profilul personalităţii funcţionarilor 
altor organe de drept. Faptul dat respinge stereotipul potrivit căruia în siste-
mul administraţiei penitenciare activează persoane predispuse la agresivi-
tate sau cu un intelect scăzut. Un astfel de stereotip, în cele mai dese cazuri, 
este format în baza unor situaţii ieşite din comun devenite cunoscute prin 
intermediul mass-media.

Cauzele încălcării legalităţii au devenit obiectul atenţiei sporite a psi-
hologilor şi pedagogilor în domeniu [15, p. 37].

Menţionând realitatea acţiunii mecanismului respectiv al deformării 
personalului în instituţiile penitenciare, cercetătorii ajung la concluzia că 
„personalul din penitenciar este o jertfă a sistemului ca şi deţinuţii”. Însă 
oricât de dificile ar fi situaţiile, oricât  de „presată” ar fi persoana de factorii 
externi, ea întotdeauna va lua deciziile singură şi tot ea poartă pentru ele 
răspundere [16, p. 320].

Activitatea funcţionarilor sistemului administraţiei penitenciare de-
curge în situaţii încordate şi conflictuale, uneori periculoase pentru viaţă. 
Astfel de condiţii creează dificultăţi majore în soluţionarea sarcinilor profe-
sionale, se răsfrâng negativ asupra reuşitei activităţilor, necesită din partea 
personalului o stabilitate psihologică, o pregătire specială, abilităţi de a acţi-
ona adecvat în orice situaţii.

Condiţiile extreme conţin diverşi factori care manifestă o acţiune psi-
hologică asupra funcţionarilor SAP. Pot fi evidenţiate următoarele grupuri 
de factori extremi: psihologici; moral-psihologici; profesional-psihologici 
[17, p. 532].

Asupra unei eventuale deformări a personalităţii funcţionarilor insti-
tuţiilor penitenciare indică mai mulţi cercetători. Este vorba despre modifi-
cări şi dereglări ale personalităţii funcţionarilor, generate de factorii speci-
fici ai activităţii desfăşurate.

O influenţă deformatoare asupra personalităţii funcţionarilor institu-
ţiilor penitenciare o are mediul specific în care este desfăşurată activitatea 
profesională. Totodată, urmează a ţine cont de următorii factori însoţitori: 
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mediul închis al instituţiilor penitenciare; contactul permanent şi inevita-
bil cu mediul criminal; condiţiile de muncă stresante legate de ameninţarea 
permanentă cu agresiunea emoţională şi fizică din partea deţinuţilor.

Este demonstrat că sub influenţa factorilor negativi exteriori la func-
ţionarii instituţiilor penitenciare se diminuează cerinţele faţă de propriile 
fapte şi acţiuni.

Deformarea profesională se manifestă prin următoarele: tendinţa de 
a înăspri condiţiile ispăşirii pedepsei; ridicarea cerinţelor faţă de deţinuţi; 
convingerea fermă în propria justeţe; nihilismul juridic (ignorarea conştien-
tă a prevederilor care reglementează activitatea de serviciu).

Deformarea profesională a funcţionarilor se manifestă în diminuarea 
bunăvoinţei, comunicativităţii, în scăderea atitudinii emoţionale pozitive 
faţă de toate persoanele, nu doar faţă de condamnaţi. Totodată creşte agre-
sivitatea, irascibilitatea, negativismul, susceptibilitatea, suspiciunea. 

Cele mai eficiente măsuri de prevenire a abuzului deţinuţilor din par-
tea angajaţilor, întreprinse de către administraţia penitenciară ţin de cali-
ficarea personalului penitenciar şi sunt: instruirea continuă şi specializată 
a personalului instituţiilor penitenciare; un proces adecvat de selectare/ 
angajare a funcţionarilor instituţiilor penitenciare; verificarea permanentă 
a modalităţii de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către angajaţi; de-
semnarea unui instructor, îndrumător pentru funcţionarii nou-angajaţi [18, 
p. 77]. 

Totodată, managementului superior al sistemului administraţiei peni-
tenciare i se recomandă să îmbunătăţească condiţiile de activitate ale func-
ţionarilor siste mului administraţiei penitenciare şi să dezvolte programe de 
menţinere şi reabilitare psihologică a angajaţilor  [18, p. 69].

Reieşind din cele relatate, se conturează ideea necesităţii instruirii 
profesionale şi psihologice a funcţionarilor sistemului administraţiei pe-
nitenciare, fapt ce le-ar facilita considerabil activitatea, ar reduce riscul de 
inadaptare profesională, instabilitate emoţională, apariţia stresului profe-
sional şi a deformării profesionale. Astfel, cunoscând problema în cauză şi 
efectele ei, putem concluziona că este nevoie şi se prezintă într-o manieră 
pragmatică procedurile de: instruire şi asistenţă psihologică a funcţionari-
lor, ce ar include cunoştinţe generale psihologice din domeniul psihologiei 
penitenciare, tehnicile de modificare comportamentală, restructurare cog-
nitivă, rezolvare de probleme, management al stresului prin mecanisme de 
coping şi tehnici de relaxare, negociere şi management al conflictului, luare 
a deciziilor, comunicare şi autocontrol emoţional şi comportamental, funda-
mentale în intervenţiile psihologice validate ştiinţific. În cadrul activităţilor 
de pregătire profesională a personalului trebuie să fie incluse teme specifice 
pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare insta-
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lării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri 
în consecinţă [6, p. 13].
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