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Introducere 
 

 
Argumente privind oportunitatea temei de cercetare 
 

 
Mediului penitenciar îi este caracteristică o dinamică particulară a relaţiilor 

profesionale şi sociale stabilite între persoanele care îşi desfăşoară activitatea în acest 

spaţiu, precum şi un climat organizaţional influenţat de multiplele surse de stres 

specifice ambientului penitenciar. 

Dificultăţile în asigurarea unui statut financiar mulţumitor în comparaţie cu 

nevoile proiectate în mod individual reprezintă o sursă de stres extrinsecă, dar ale căror 

riscuri nu pot fi abordate decât în arealul multiplelor surse de stres specifice mediului 

penitenciar, cum ar fi: 

- cele organizaţionale: deficitul de personal; efectuarea de ore suplimentare; turele 

de muncă; presiunile exercitate de superiorii ierarhici; lipsa de flexibilitate în 

efectuarea sarcinilor determinată de caracterul excesiv de rigid al unor norme 

legislative sau proceduri etc. 

- cele legate de specificul activităţii profesionale: ameninţările din partea 

persoanelor private de libertate; actele violente manifestate de persoanele private 

de libertate; pretenţiile nejustificate şi care eludează normele legale, precum şi 

manipulările exercitate în scopul satisfacerii acestora; relaţiile tensionate cu unii 

colegi de muncă, care pot fi favorizate de condiţii precum sarcini profesionale 

ambigue, dificultăţi financiare, conduita necorespunzătoare faţă de persoane 

private de libertate etc. 

Argumentele privind oportunitatea unei cercetări pe tematica contractării de 

împrumuturi financiare multiple şi nerespectarea termenului de rambursare de către 

funcţionari ai sistemului penitenciar, deseori cuantumul total al ratelor fiind apropiat de 

nivelul venitului lunar realizat, fac trimitere cu precădere la multitudinea şi numărul sporit 

al factorilor de risc ce pot fi generaţi prin coroborarea dificultăţilor financiare cu alte 

surse de stres, şi implicit la efectele negative susceptibile a se produce atât la nivel 

profesional (compromiterea şi vicierea statutului profesional, a relaţiilor colegiale şi 

ierarhice), cât şi la nivel personal (tulburări psihocomportamentale, dificultăţi de ordin 

familial). 
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I 
Aplicaţia practică 

 
 
 
I.1. Repere generice privind organizarea şi derularea anchetei 
 
 
 
 
 

► A fost efectuată o analiză în scopul identificării riscurilor şi vulnerabilităţilor asociate 

contractării de împrumuturi financiare şi nerespectării termenului de rambursare de 

către funcţionari ai sistemului penitenciar, atât pentru cei în cauză, cât şi pentru 

unităţi în general, prin vicierea activităţilor profesionale, şi, implicit, pentru întregul 

sistem prin posibilitatea destul de mare de afectare negativă a imaginii instituţiei. 
  

 

► Integrare temporală a demersului: luna septembrie 2011 
 

 

► Universul cercetării: 32 unităţi (28 penitenciare, 2 penitenciare pentru minori şi tineri, 

1 spital, 1 centru de reeducare)  
 

 

► Demersul cercetării a vizat următoarele categorii principale de problematici: 

- funcţiile ocupate de angajaţii în cauză: agent, ofiţer funcţie execuţie, ofiţer funcţie 

conducere; 

- modul/scopul utilizării sumelor împrumutate: îmbunătăţire nivel trai, practicare 

jocuri noroc, petrecere timp liber, girare credite în folosul altor persoane, altele; 

- gradul de îndatorare, raportat la valoarea veniturilor salariale lunare; 

- calitatea surselor de la care au fost contractate împrumuturile: instituţii de 

creditare autorizate; angajaţi ai sistemului penitenciar; persoane din afara 

sistemului penitenciar care derulează activităţi de „cămătărie”; persoane private 

de libertate sau familiile acestora, alte persoane fizice; 

- indicele estimat al întârzierilor apărute în rambursarea obligaţiilor de plată; 

- apariţia şi menţinerea unor situaţii de risc.  

    
 

► Dată fiind sensibilitatea datelor acestui domeniu (confidenţialitatea relaţiilor între 

instituţiile creditoare şi clienţi), dar şi dinamica specifică tipului respectiv de tranzacţii, 

analiza nu poate cuprinde situaţia în întreaga complexitate, însă evidenţiază unii 

factori orientativi în ceea ce priveşte specificul şi evoluţia acestor problematici. 
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I.2. Prezentarea datelor 
 

I.2.1. Raportat la universul cercetării – 32 unităţi, au fost obţinute date cu 

privire la 323 de funcţionari publici cu statut special care au acumulat datorii. 1 

Cu privire la funcţia ocupată, se constată faptul că majoritatea celor care se 

confruntă cu astfel de dificultăţi fac parte din corpul agenţilor şi în mică măsură din 

corpul ofiţerilor (execuţie sau conducere). 

 

 
 

Aşadar, în fază incipientă, se poate desprinde ipoteza unei conexiuni între 

situaţia acumulării de datorii şi un nivel salarial mai redus, corespunzător funcţiei de 

agent de penitenciare, neputând fi omisă şi posibilitatea unei gestiuni deficitare a 

potenţialului financiar comparativ cu prioritizarea necesităţilor – elemente în acest sens 

pot fi desprinse din analiza celorlalţi indicatori care au făcut obiectul cercetării. 

  

 
 
 

 

                                                 
1
 Prezentul demers nu vizează o abordare holistică a fenomenului, dat fiind caracterul „sensibil” al datelor 

avute în vedere. Aşadar, eşantionul de 323 funcţionari semnalaţi cu dificultăţi în restituirea împrumuturilor 
contractate contribuie la conturarea unei viziuni orientative asupra contextelor favorizante şi a riscurilor 
asociate fenomenului şi, de asemenea, într-o anumită măsură, la extrapolarea concluziilor la nivel mai 
amplu.  

92% 

4% 

4% 

Funcţie ocupată 

Agent

Ofiţer execuţie

Ofiţer conducere

nivel salarial 

redus 

apreciere deficitară a 
potenţialului finaciar real 

acumulare de datorii 
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I.2.2. În ceea ce priveşte destinaţia sumelor împrumutate, acestea au fost 

cheltuite în special pentru îmbunătăţirea nivelului de trai (plată locuinţă, autoturism etc.) 

şi în măsură mai mică pentru petrecerea timpului liber, girarea altor persoane sau 

practicarea de jocuri de noroc.  

Este de menţionat faptul că, în unele cazuri, creditele contractate au avut 

utilizări multiple (de exemplu, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi pentru petrecerea 

timpului liber ori pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi girarea în folosul altor 

persoane).  

 

 
A – Pentru îmbunătăţirea nivelului de trai (plată locuinţă, autoturism, alte) 
B – Pentru petrecerea timpului liber 
C – Pentru girare credite în folosul altor persoane 
D – Alte (achitare diverse datorii, ajutorarea altor persoane – colegi sau cunoştinţe, plata tratamentului 

medical necesar unor membri de familie care suferă de afecţiuni medicale grave, pensie alimentară 
etc.) 

E – Pentru practicarea de jocuri de noroc 
 
De cele mai multe ori, contractarea de credite şi neachitarea la timp a 

datoriilor a condus la instituirea de popriri pe salariile celor în cauză. 

Un caz particular şi de interes din perspectiva complexităţii de implicaţii pe 

care le poate genera, este cel al girărilor în folosul altor persoane, fiind de menţionat în 

acest sens: 

-  instituirea de popriri salariale pentru giranţi; 

În cel puţin 50% din cazurile semnalate, angajaţilor le-au fost 

institute popriri pe salariu, o mare parte având cuantumuri cuprinse 

între 400 şi 1000 lei lunar.2 

- generarea de situaţii şi contexte cu caracter tensionat şi conflictual între girant şi 

persoana girată, cu potenţial ridicat de grevare asupra îndeplinirii 

                                                 
2
 Există o posibilitate crescută ca valoarea procentului să fie superioară, având în vedere sensibilitatea datelor 

vizate şi accesul dificil la acestea.  
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corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, pe fondul unei colaborări profesionale 

precare. 

I.2.3. Referitor la gradul de îndatorare, acesta depăşeşte 50% din venitul 

salarial lunar pentru cca. 62% dintre cei avuţi în vedere, în timp ce în cazul a cca. 25% 

dintre ei gradul de îndatorare se apropie de cca. 75% din venitul salarial lunar. 

 

 
 
I.2.4. În ceea ce priveşte specificul surselor de la care au fost contractate 

împrumuturile, în majoritatea situaţiilor – cca. 83% - funcţionarii de penitenciare au 

apelat la instituţii de creditare autorizate, bancare sau nebancare (cooperative de credit, 

case de ajutor reciproc).  

 

 
În măsură mai mică au fost utilizate următoarele surse, menţionate în ordine 

descrescătoare a cuantumului în care au fost întrebuinţate: 

- angajaţi ai sistemului penitenciar; 

- persoane fizice, din afara sistemului penitenciar; 

174; 62% 

66; 24% 

29; 10% 

11; 4% 

Raportat la valoarea veniturilor salariale lunare, cu o valoare 

aproximativă gradul de îndatorare: 
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Specificul instituţiilor de creditare autorizate de la care au fost 
contractate împrumuturile 
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Instituţii financiare atât bancare
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Alte situaţii în legătură cu
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- persoane din afara sistemului penitenciar, cunoscute pentru derularea de 

activităţi de „cămătărie”; 

- persoane private de libertate sau familii ale acestora.   

 

 
 
În majoritatea cazurilor, cca. 92%, funcţionarii au contractat împrumuturi prin 

apelarea la doar una dintre categoriile de surse sus-menţionate, chiar dacă, în repetate 

rânduri, au solicitat şi obţinut împrumuturi de la aceeaşi sursă.  

 

 
 
În afara acestor situaţii, au fost semnalate şi cazuri, cca. 8%, în care angajaţii 

au apelat la două sau chiar trei dintre principalele categorii de surse amintite. 

 
Situaţii în care cei în cauză au fost semnalaţi cu apelarea la 2 surse: 

- Instituţii de creditare autorizate şi colegi de unitate (12 cazuri) 
- Instituţii de creditare autorizate şi persoane care derulează aşa-
numitele activităţi de „cămătărie” (2 cazuri) 
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- Instituţii de creditare autorizate şi alte persoane fizice, din afara 
sistemului penitenciar (7 cazuri) 
- Persoane care derulează aşa-numitele activităţi de „cămătărie” şi 
familia unei persoane private de libertate (1 caz) 
 

Situaţii în care cei în cauză au fost semnalaţi cu apelarea la 3 surse: 
- Instituţii de creditare autorizate, colegi de unitate şi persoane 
care derulează aşa-numitele activităţi de „cămătărie” (2 cazuri) 
- Instituţii de creditare autorizate, colegi de unitate şi alte persoane 
fizice (1 caz) 
- Instituţii de creditare autorizate, colegi de unitate şi persoane 
private de libertate ori familii ale acestora (1 caz) 

 
I.2.5. Analizând indicele estimativ al întârzierilor apărute în rambursarea 

obligaţiilor de plată, se constată faptul că o parte dintre acestea au fost semnalate 

încă din anul 2008 (cca. 7%), cele mai multe întârzieri fiind înregistrate în cursul anului 

2010 (cca. 37%), menţinute aproape în totalitate şi în anul 2011. 

De asemenea, nu este de neglijat nici ponderea mare a întârzierilor care au 

debutat în anul 2011 (cca. 28%), în special dacă se ia în calcul şi faptul că valorile au 

fost calculate pe numai 8-9 luni din acest an.  
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I.2.6. Riscurile asociate acumulării de datorii vizează indivizii în cauză atât 

prin prisma influenţei acestora asupra modului de desfăşurare a activităţilor 

profesionale, prin posibilitatea de compromitere a statutului profesional, cât şi din 

perspectiva problematicilor de ordin personal ce pot surveni (pe plan familial, pe plan 

psihocomportamental). 

 

 
 
 
În continuare sunt expuse o serie de aspecte de interes cu privire la fiecare 

dintre factorii de risc la care s-a făcut referire anterior: 

 

 Dificultăţi de concentrare sau tulburări psihocomportamentale de natură a 

afecta calitatea actului profesional 
 

Acumularea de datorii financiare şi 

corelarea lor cu alte situaţii vulnerabile a condus la 

o serie de manifestări comportamentale de 

natură a influenţa negativ desfăşurarea 

activităţilor profesionale, fiind de subliniat: 

- potenţialul heterodistructiv al conduitei (prin 

valenţele riscante generate de elemente 

precum: irascibilitate, nervozitate, agitaţie, 

stres, dificultăţi de concentrare, stil de viaţă 

dezordonat, stări de animozitate, 

propensiune spre stabilirea unor relaţii 
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conflictuale în mediul profesional, pe diferite niveluri ierarhice, utilizarea unui 

limbaj inadecvat ambientului profesional etc.); 

- posibilitatea de evoluţie spre o conduită autodistructivă (tentative de suicid, 

intenţii suicidale etc.). 

În acest context, o importanţă deosebită o dobândeşte monitorizarea 

permanentă din punct de vedere psihologic a funcţionarilor de penitenciare semnalaţi cu 

vulnerabilităţi de acest tip, sens în care este de menţionat că o parte dintre aceştia au 

fost supuşi unor evaluări psihologice repetate. În cazul celor care au obţinut aviz 

psihologic negativ, precum şi a celor semnalaţi cu o conduită de risc, în multe situaţii a 

fost dispusă măsura mutării lor într-un alt sector din unitate, al cărui specific nu implică 

asumarea unor riscuri majore pentru buna desfăşurare a activităţilor profesionale. 

 

 

 Dificultăţi de ordin familial 
 

Datoriile financiare acumulate (uneori şi 

pe fondul altor probleme – afecţiuni medicale 

grave ale unor membri ai familiei, 

întreţinerea/plata pensiei alimentare pentru copii 

minori, calitatea de unic întreţinător al familiei etc. 

ori existenţa altor dificultăţi – de ex. domicilierea 

într-o locuinţă ipotecată) au condus în majoritatea 

cazurilor semnalate la un climat familial 

tensionat, prin generarea de stări conflictuale soţ-

soţie şi chiar divorţ ori intenţii de divorţ. 

 

 

 

 

 Stări conflictuale între funcţionarii 

sistemului penitenciar pe fondul 

neachitării datoriilor 
 

În repetate rânduri, urmare neachitării 

datoriilor către colegi ori chiar a instituirii de popriri 

pe salariile ultimilor menţionaţi, au fost semnalate 

stări tensionate sau conflictuale între aceştia, 

situaţii care au condus la un mediu de lucru 

caracterizat de ostilitate, cu potenţial crescut 

de repercutare asupra desfăşurării optime a 

activităţilor profesionale. 

 

 

 

 
 

79% 
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cauză în rândul subiecţilor 
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92% 

8% 

Ponderea factorului de risc în 
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 Riscuri de expunere la acte de şantaj sau compromitere, precum şi 

angrenarea în activităţi cu caracter ilicit sau neconforme cu statutul 

profesional 
 

Acumularea de datorii poate fi asociată cu 

o serie de situaţii compromiţătoare pentru 

funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

penitenciar, în special în cazul celor care 

desfăşoară activităţi ce presupun contactul direct cu 

persoane private de libertate. 

În situaţiile care fac obiectul analizei au 

fost semnalate următoarele aspecte ce prezintă 

interes din această perspectivă: 

- Preocupări pentru stabilirea de legături 

neprincipiale cu persoane private de 

libertate, în scopul obținerii unor avantaje de 

ordin material; 

- Suspiciuni privind manifestarea unor predispoziţii spre facilitarea de legături 

interzise între persoane private de libertate şi aparţinători, introducerea de 

obiecte interzise în spaţiul de deţinere ori favorizarea unor persoane private de 

libertate (printr-un mod superficial şi neglijent de abordare a sarcinilor 

profesionale) etc.  

Totodată, este de menţionat şi implicarea unora dintre angajaţii care au 

acumulat datorii în practicarea de jocuri de noroc ori desfăşurarea de activităţi 

profesional „la negru”, în unele situaţii inclusiv prin păstrarea legăturii cu foste persoane 

private de libertate cunoscute ca făcând parte din lumea interlopă. 

De asemenea, nu este de neglijat tendinţa de viciere a relaţiilor dintre 

funcţionari, respectiv a raporturilor ierarhice, în special în cazurile în care ofiţeri cu 

funcţie de conducere împrumută sume de bani de la personalul din subordine – context 

în care intervine o anumită toleranţă în raport cu modul de îndeplinire a sarcinilor 

ierarhice de către subordonaţi. 

 Manifestarea de intenţii privind reconversia profesională 

Chiar dacă manifestarea de intenţii 

privind reconversia profesională constituie un risc 

mai slab reprezentat în ansamblul celorlalte situaţii 

de risc evaluate, nu este de neglijat faptul că 

prezenţa unui asemenea factor poate contribui, 

împreună cu celelalte elemente, la apariţia unor 

dezechilibre în funcţionarea optimă a 

sistemului penitenciar. 

Astfel, variantele alternative sistemului 

penitenciar constau în derularea de activităţi 

profesionale în afara ţării, în sistemul privat ori în 

alte sisteme militare. 

70% 
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 Alte situaţii de risc semnalate se referă la o serie de elemente cu caracter 

destabilizator, cum ar fi: 

- posibilitatea crescută de pierdere a locuinţei; 

- posibilitatea de supunere la agresiuni din partea unor persoane din afara 

sistemului penitenciar (faţă de care funcţionarii de penitenciare nu şi-au achitat 

datoriile); 

- posibilitatea de diminuare constantă a nivelului de implicare în derularea 

activităţilor profesionale. 

 

I.2.7. În ceea ce priveşte modul de intervenţie a factorilor de conducere ai 

penitenciarelor, este de menţionat faptul că aproximativ toate situaţiile incluse în 

analiză sunt cunoscute de directori, în majoritatea cazurilor fiind dispuse măsuri precum: 

- instituirea de popriri salariale pentru angajaţii semnalaţi cu datorii financiare; 

- mutarea în alte sectoare de activitate care presupun reducerea sau excluderea 

contactului cu persoane private de libertate, în scopul prevenirii riscurilor de 

şantaj, compromitere ori derulare de activităţi cu caracter ilicit sau neconforme cu 

statutul profesional; 

- cercetarea disciplinară a celor în cauză/ aplicarea de sancţiuni disciplinare; 

- intensificarea controalelor specifice înaintea intrării în serviciu; 

- efectuarea de controale inopinate cu alcool-testul, înaintea intrării în serviciu; 

- tramsiterea de detalii privind situaţiile celor în cauză către superiorii ierarhici 

direcţi, în vederea monitorizării îndeaproape 

- purtarea de discuţii şi monitorizarea activităţii celor în cauză. 
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II 

Concluzii 

 

 

II.1. Contractarea de împrumuturi financiare şi nerambursarea la timp a 

datoriilor reprezintă un fenomen a cărui importanţă derivă în special din natura şi 

complexitatea factorilor de vulnerabilitate şi risc pe care îi poate genera, atât 

pentru persoanele direct implicate, cât şi în ceea ce priveşte funcţionalitatea generală a 

unităţilor penitenciare aparţinătoare şi, implicit, a sistemului penitenciar. 

Coroborând datele obţinute prin demersul investigativ expus anterior cu o 

serie de concluzii desprinse în urma realizării unui sondaj de opinie, în luna iulie 2010, 

asupra unui eşantion reprezentativ pentru personalul angajat al Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor, se conturează o dimensiune prognostică nefavorabilă cu privire la 

evoluţia stării financiare a unei părţi considerabile de angajaţi.  

În cursul sondajului de opinie din iulie 2010, starea de surescitare 

psihică determinată de dificultăţile financiare este evidenţiată de nivelul 

maxim de importanţă atribuit acestui aspect în raport cu alte 

problematici, precum şi de proporţia mare a respondenţilor care au 

contractat împrumuturi din diferite surse (cca. 88%), în special în scopul 

achiziţionării unui autoturism, a unei locuinţe ori a unor obiecte de uz 

personal. 

La solicitarea de a raporta cheltuielile efectuate în gospodărie, în cursul 

lunii anterioare, la veniturile obţinute în aceeaşi perioadă, 50% dintre 

respondenţi au afirmat că au fost nevoiţi să recurgă la împrumuturi ori la 

economii anterioare, în timp ce alţi 45% dintre aceştia au susţinut că nu 

au economisit bani şi nici nu au apelat la rezerve. 

O situaţie îngrijorătoare a fost semnalată cu privire la proporţia destul de 

mare a respondenţilor care au afirmat că întâmpină dificultăţi în măsură 

mare şi foarte mare în restituirea sumelor împrumutate – aproximativ 

50%. 

Contractarea de împrumuturi şi, implicit, acumularea de restanţe la plata 

datoriilor, nu trebuie interpretată exclusiv prin prisma unei prioritizări deficitare a 

necesităţilor reale. Acest fenomen poate fi interpretat din punct de vedere social ca o 

reacţie la instaurarea unui sentiment de frustrare sau nemulţumire faţă de 

calitatea condiţiilor de viaţă (corelate cu aşa-numita „criză financiară”), reacţia 

constând în aspiraţia atingerii unui model de bunăstare promovat la nivel social. 

În cursul sondajului de opinie din iulie 2010, în cazul a cca. 74% dintre 

subiecţi percepţia cu privire la calitatea de ansamblu a condiţiilor de 

viaţă a relevat un grad de mulţumire situat la parametri foarte scăzuţi, 

astfel încât, în medie, doar aproximativ 26% dintre subiecţi au opinat că 

acestea sunt la un nivel potrivit şi că nu ar schimba nimic din felul în 

care a evoluat traiul lor până în prezent. 
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II.2. Acţiunile de prevenire a propagării la nivel amplu a efectelor negative 

susceptibile a fi produse prin acumularea de datorii pot fi optimizate prin conştientizarea 

mecanismului de acumulare a datoriilor, care presupune o serie de etape succesive. 
 

Astfel, într-o primă fază se apelează la contractarea unor credite de la instituţii 

financiar-bancare autorizate în acest sens.  
 

Pe fondul creşterii succesive a ratelor dobânzilor percepute şi al valorii 

veniturilor salariale lunare, se ajunge la cea de-a doua etapă - contractarea de noi 

împrumuturi, de această dată de la colegi de serviciu, cunoştinţe, membri ai familiei etc. 
 

Ultima etapă, căreia îi poate fi atribuită şi un nivel mai mare de risc datorită 

„compromiterii” statutului angajaţilor, constă în apelarea la persoane care oferă 

împrumuturi cu „camătă” (inclusiv aparţinători ai lumii interlope) sau chiar la persoane 

private de libertate.  

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

instituţii de 
creditare 
autorizate 

colegi de serviciu, 
membri ai 
familiei, 
cunoştinţe 

persoane care 
oferă 
împrumuturi cu 
"camătă" 
(inclusiv membri 
ai lumii 
interlope), 
persoane private 
de libertate 
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II.3. Luând în considerare scorurile majoritare ale indicatorilor menţionaţi 

până acum, poate fi conturat un profil al angajatului de penitenciare care 

acumulează datorii, astfel: 

 

 

 
 

 

Agent  

 

 

 

A împrumutat pentru a-şi îmbunătăţi nivelul de trai (plată 
locuinţă, autoturism etc.), atingând un grad de îndatorare de 
cel puţin 50% din valoarea venitului salarial lunar 

A împrumutat de la cel puţin 2 instituţii de creditare 
autorizate, bancare sau nebancare (cooperativă de credit, 
casă de ajutor reciproc) 

Întârzierile apărute în rambursarea obligaţiilor de plată sunt 
semnalate, în general, din anul 2010 şi se menţin în anul 
2011, precum şi altele începute în anul 2011 

Situaţiile de risc în care este implicat se referă, în general, la: 

- riscuri de expunere la acte de şantaj sau compromitere; 

- dificultăţi de ordin familial; 

- angrenarea în activităţi cu caracter ilicit sau neconforme cu statutul 
profesional ; 

- dificultăţi de concentrare sau tulburări psihocomportamentale de 
natură a afecta calitatea actului profesional. 


