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GHID DE INTERVIU 

EXPERIENŢE CARCERALE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ 

 

I. Prezentare biografică 

- nume, data naşterii, religia, naţionalitatea, studii, profesia, simpatii politice/activitate politică înainte 

de 1940 

- proprietate funciară 

- date privind alţi membrii ai familiei (părinţi, fraţi, soţie, copii) 

 

II. Percepţia instalării regimului comunist în lumea rurală: 

- care a fost reacţia comunităţii la venirea comuniştilor la putere în 1946? 

- cine s-a înscris în PCR? 

- cum a fost percepută plecarea Regelui din ţară? 

- persecuţii (cote, percheziţii, anchetări, arestări) 

 

III. Momentul arestării – descriere 

- motivele arestării 

 

IV. Ancheta - unde, mijloace de constrângere; câte ieşiri la anchetă, când, cum se desfăşura 

 

V. Procesul 

- câţi în boxă; procurorul; avocatul apărării; judecătorul; condamnarea cerută; condamnarea primită 

 

VI. Detenţia 

- locurile de detenţie – descrieri (situare, număr de arestaţi, numărul şi dimensiunea celulelor) 

- condiţiile de viaţă: alimentaţia, frigul, munca, bolile; asistenţa medicală; sărbătorile importante; timpul 

liber; distracţii; viaţa religioasă; greve/revolte; plimbarea; pedepse; relaţii cu ceilalţi deţinuţi; condiţiile 

de igienă; munci fizice; „reeducarea”; venirea americanilor 

- călătoria când se făcea (durată, condiţii) 

 

VII. Evenimente care au marcat memoria şi viaţa personală 

- soţia obligată să divorţeze 
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- moartea unor apropiaţi/membri ai familiei 

- moartea unor colegi 

- accidente 

- întâlniri cu personalităţi 

- corespondenţă cu cei de acasă (carte poştală, pachete) 

- Decretul Lege 5/1963 - reducerile pedeapsă 

- percepţia unor evenimente externe importante: moartea lui Stalin (1953); Revoluţia din Ungaria 

(1956); Iuri Gagarin în spaţiu (1961) 

 

VIII. Eliberarea - descrierea zilei 

 

IX. Întoarcerea acasă 

- cu ce s-a întors 

- situaţia familială la întoarcere 

- probleme întâmpinate de familie în timpul detenţiei 

- cum a fost primit de familie/prieteni/colegi 

- relaţiile cu autorităţile după eliberare 

- schimbarea domiciliului 

 

X. Consecinţele arestării 

- schimbări de ordin material/profesional/social 

- situaţia copiilor 

 

XI. Situaţia la momentul interviului 

- restituirea proprietăţilor 

- v-aţi mai gândit la perioada arestării 

- regrete pentru cele întâmplate 

- reparaţii morale 

- angajare politică 

- resentimente faţă de anumite persoane 

- Opinii-bilanţ asupra unei vieţi (fatalitate, voluntarism, trăirea convingerilor) 

 

Atenţie !! 

Acest ghid este orientativ. Ordinea întrebărilor nu trebuie respectată întocmai. Este important să fie 

discutate temele mari. 


