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            Vineri , 17 octombrie 2014, începând cu ora 800,  Şcoala Naţională de Pregătire 

a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a organizat Conferinţa - „Gratiile nu distrug 

suflete”, în cadrul căreia au fost invitaţi să susţină prelegeri domnul Octav Bjoza – 

subsecretar de stat în cadrul secretariatului general al Guvernului, scriitor şi preşedinte 

al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, şi  domnul Ioan Chertiţie – scriitor şi preşedinte 

al Asociaţiei Pro - Activ Memoria. 

Cei doi invitaţi aflaţi în două ipostaze total antagonice, respectiv un fost gardian 

şi un fost deţinut politic, şi-au împărtăşit auditoriului experienţele trăite în sistemul 

penitenciar comunist, în scopul conştientizării în rândul elevilor a principiilor umaniste 

care trebuie să le guverneze profesia şi cariera personală viitoare. 

În cadrul conferinţei a fost prezentat  filmul „Gardianul”, în care domnul Ioan 

Chertiţie  expune mărturisiri complete despre adevărurile din închisorile comuniste, 

fără să-şi menajeze şi fără să-şi retuşeze propriul portret de fost gardian, în acel „lăcaş 

al terorii”, film care reprezintă o veritabilă lecţie despre căinţă, regrete şi credinţă . 

 Mărturiile fostului deţinut politic, domnul Octav Bjoza au aruncat o lumină crudă 

asupra  universului carceral comunist, care a fost unul al violenţelor şi abuzurilor, în 

care omul era umilit şi depersonalizat. 

„Uneori aş vrea să plâng şi nu pot. Şi dacă se va întâmpla vreodată, voi fi fericit, 

că m-am reîntors în rândul oamenilor normali”, spune Octav Bjoza, fost deţinut politic, 

care şi-a pierdut tinereţea în 14 lagăre şi la muncă silnică. 

Elevii, prin intermediul celor doi invitaţi, au făcut o incursiune în istoria 

controversată a sistemului penitenciar din perioada comunistă. Atât expunerile, cât şi 

răspunsurile invitaţilor la întrebările elevilor,  au reflectat într-un mod profund realităţile 

dure ale penitenciarelor  din perioada dinainte de 1989, iar faptul că cei doi invitaţi s-

au prezentat în faţa auditorului ca fiind doi prieteni, a făcut ca denumirea conferinţei 

„Gratiile nu distrug suflete” să dobândească o conotaţie profundă şi o frumoasă lecţie 

de viaţă. 

Cu această ocazie a fost marcat şi un alt moment important pentru instituţia 

noastră, respectiv încheierea unui parteneriat între Şcoala Naţională de Pregătire a 

Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, Asociaţia foştilor deţinuţi politici şi Asociaţia Pro-

Activ Memoria în scopul continuării proiectului „Muzeul penitenciarelor româneşti”, 

demarat de către instituţia noastră în 2011, în cadrul căruia se intenţionează 

construirea unui muzeu dedicat istoriei sistemului penitenciar  românesc.. 
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