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Str Negru Vodă, nr 30, Pitești, Argeș, România, 110069
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PARACLISUL ORTODOX ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
Slujbe oficiate săptămânal în paraclisul amenajat
în Camera 4 - Spital, etaj 1

ORTHODOX CHAPEL THE ASCENSION OF OUR LORD
Weekly services are held in the chapel located
in Room no 4 - Hospital, 1st floor 

LIBRĂRIA
Cărţi
Memorii
Audiobook
Sacoși textile
Cărţi poștale

THE SHOP
Books
Memoirs
Audiobooks
Bags
Postcards

HISTORY OF THE PRISON
 
Piteşti Prison was built between 1937 - 1941 and it functioned as a 
prison until 1977. Approximately 800 detainees could be 
imprisoned in the 96 rooms of the building. Initially, the prison 
housed common law detainees, held in custody.  In 1942, the first 
political prisoners were brought here - students and minors, 
members of the Cross Brotherhoods, condemned during the 
Antonescu regime.

After the 23rd of August 1944, the number of political prisoners 
increases substantially until it reaches 80% of the total. The 
political background of the detainees was diverse. The prison also 
housed a section for women and a section for people under 
investigation. From 1948, the communist regime decides to 
imprison only students in the Pitești penitentiary – members of 
the Legionary Movement or of other political parties and 
anticommunist organizations.     

Until 1949 the detention conditions were decent: the inmates were 
allowed to receive packages or visitors, to walk in the courtyards, 
use the shower rooms and communicate with the other prisoners 
during the day. The situation starts deteriorating in the spring of 1949 
and on the 6th of December 1949 the “reeducation”, later known as 
“The Pitești Phenomenon”, begins. 

“Meanwhile, the detention conditions started worsening. The 
guards became tougher and tougher. Walks under surveillance in 
the courtyard of the prison became very rare, then stopped 
altogether... - Hit them!  The order sprang like fire. Where it all 
came from, I have no idea. Poles, pieces of chairs started flying by 
our heads. Confused, frozen, almost paralyzed, we received the 
blows. But from whom? Who hit us? And why? The bullies were 
Mărtinuș’s group- Mărtinuș Alexandru and eight-ten more amongst 
us who removed from their bags and from underneath the beds 
poles and chair legs and used them to beat us. They had passed 
through the unmasking in other rooms. They did not look where 
they hit, they just hit us brutally under the furious gaze of Ţurcanu.” 

Nicolae Purcărea - Urlă haita...

In May 1951 the beatings stop. In August 1951, the students are 
transferred to other prisons in Romania. Pitești goes back to being a 
common law detention prison until 1977. Still, even after 1951, Pitești 
Prison continued to house political prisoners - members of the 
Resistance fighters in the mountains, wealthy families, members of 
other anticommunist organizations and peasants who opposed the 
mass seizures of agricultural properties by the communist state. The 
amnesty of 1964 freed political prisoners in Romania. 

In 1977 the prison building became the headquarters of Pitești 
Industrial Construction Trust, a state-owned company. Following the 
fall of communism in Romania, the Construction Trust was dissolved 
and split into multiple private companies.

ISTORICUL ÎNCHISORII PITEȘTI

Penitenciarul din Pitești, în forma sa actuală, a fost construit între 
1937 - 1941 și a funcţionat ca penitenciar până în 1977. În cele 96 
de încăperi ale stabilimentului puteau fi închiși aproximativ 800 
de deţinuţi. Iniţial închisoarea a adăpostit în principal reţinuţi de 
drept comun, aflaţi în arest preventiv, dar din 1942 au fost aduși 
primii deţinuţi politic - elevi și minori, membrii ai Frăţiilor de 
Cruce, condamnaţi de regimul Antonescu.

După 23 august 1944, ponderea celor încarceraţi pe motive 
politice va crește substanţial, ajungând ca aceștia să reprezinte 
aproape 80% din numărul celor închiși. Spectrul politic al 
deţinuţilor era extrem de larg. În închisoare exista și o secţie 
pentru femei și un depozit al Securităţii Pitești, unde erau depuși 
cei aduși pentru cercetări. Din 1948 regimul comunist a folosit 
penitenciarul pentru întemniţarea studenţilor, cea mai mare parte 
fiind legionari sau cu simpatii legionare, dar și tineri care erau 
membri ai altor partide sau organizaţii anticomuniste.

Până în 1949 regimul de detenţie erau unul decent, cei încarceraţi 
având dreptul să primească pachete, să iasă la vorbitor, să 
folosească dușurile și puteau comunica pe timpul zilei cu cei din 
alte celule. Situaţia se va înrăutăţi din primăvara anului 1949, iar 
pe 6 decembrie 1949 începe “Reeducarea”, rămasă în istorie sub 
numele “Fenomenul Pitești”.

„Între timp, regimul administrativ a început să se înăsprească. 
Gardienii deveneau tot mai duri. Plimbările sub supraveghere, în 
curtea închisorii, s-au rărit, apoi au încetat cu totul... - Pe ei!  
Porunca a ţâșnit ca o flacără. De unde, de neunde, bâte și picioare 
de scaune au început să zboare peste noi. Năuciţi, înmărmuriţi, 
paralizaţi parcă, primeam loviturile. Dar de la cine? Cine ne lovea? 
Și de ce? Bătăușii erau grupul lui Mărtinuș, adică Mărtinuș 
Alexandru și încă vreo opt-zece inși dintre noi, care scoseseră de 
sub saltea și din bagaje bâte și picioare de scaune și ne loveau. Ei 
fuseseră trecuţi prin demascare în alte camere. Nu se uitau unde 
dădeau, ci loveau crunt sub privirile furibunde ale lui Ţurcanu.” 

Nicolae Purcărea - Urlă haita...

După oprirea reeducării, condiţiile de detenţie s-au ameliorat, iar 
numărul deţinuţilor politic a scăzut, o mare parte fiind transferaţi 
în 1956 la alte penitenciare din ţară. Au trecut prin închisoare și 
alţi deţinuţi politic dupa 1951 - membrii ai mișcării de Rezistenţă 
din munţi, familii înstărite, membrii ai altor organizaţii 
anticomuniste sau ţărani care s-au opus colectivizării din zonă. 
Odată cu amnistia generală din 1964, închisoarea a fost utilizată 
doar pentru deţinuţii de drept comun. 

Peniteciarul a fost desfiinţat în 1977, iar clădirea a devenit sediul 
Trustului de Construcţii Industriale din Pitești. În anii ‘90 Trustul de 
Construcţii a fost desfiinţat și din el s-au desprins mai multe 
companii cu capital privat.

În prezent, o parte a imobilului funcţionează ca Memorialul 
Închisoarea Pitești și se poate vizita prin programare.
Pentru a vizita, vă rugăm să ne contactaţi la numărul: 0774 651 257

Currently, part of the building functions as Pitești Prison Memorial 
and can be visited by appointment.
To visit, please contact us at: +40 774 651 257 
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Cea mai mare cameră ca
suprafaţă din penitenciar, 
unde s-a desfășurat marea
parte a violenţelor din ‘49-‘51.  
A avut funcţiunea de infirmerie 
până în 1948, de unde i-a rămas și 
numele. Mai târziu a devenit spaţiu 
de arhivare a documentelor, 
iar astăzi este paraclis ortodox. 

22 The largest room in the 
penitentiary by surface, 
where most of the violent 
actions in 1949-1951 took 
place. It functioned as an 
infirmary until 1948, hence 
the name.
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SUBSOL
SECŢIA CORECŢIE
În timpul funcţionării 
penitenciarului, aici se aflau 
dușurile, spălătoria și bucătăria 
pentru deţinuţi. Mai târziu acest 
spaţiu a fost folosit ca laborator 
pentru materiale de construcţii 
și depozit. 
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BASEMENT
CORRECTION SECTION
During its functioning as a 
prison, here were located the 
showers, laundry room and 
kitchen for the inmates. Later 
this space was used as a 
laboratory for construction 
materials and storage.
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17

ETAJ 1
SECŢIA CORECŢIE
Secţia Corecţie găzduia deţinuţi cu pedepse 
corecţionale (până în 7 ani). Tot pe această 
secţie au stat femeile care au ajutat grupurile 
de Rezistenţă din zona Muscel și Argeș. 
Pe celular (coada T-ului) erau duși deţinuţii
cu pedepse mari (temniţă grea, 25 de ani, 
muncă silnică pe viaţă). Aici au stat membri
ai grupurilor de Rezistenţă și ajutătorii lor. 
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25

1ST FLOOR
CORRECTION SECTION
This section housed prisoners with small 
convictions (up to seven years). It was also where 
women who helped Resistance fighters in the 
regions of Argeș and Muscel were kept. 
Prisoners with convictions of 25 years or hard labor 
for life were taken to the heavy convictions section. 
Members of the Resistance movements were kept 
here, as well as their helpers. 
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SUBSOL - Expoziţie
Fenomenul Pitești
 între întuneric și lumină
Fenomenul Pitești văzut 
prin mărturiile deţinuţilor 
care au trecut prin 
“reeducare”, mărturii 
care relevă trăirile lor, 
raportarea la cei din jur
și zbuciumul interior din 
momentele culminante 
ale acţiunii violente.
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BASEMENT - Exhibition
Pitești Phenomenon 
Between Darkness
and Light
Pitești Phenomenon as 
seen through the 
testimonies of prisoners 
who underwent the 
process of “reeducation”, 
revealing their deeper 
emotions and inner 
turmoil during the 
extremely violent action. 
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Scara de legătură între secţiile 
Penitenciarului. Scara și mâna 
curentă sunt originale.  

18

Staircase linking sections
of the prison. The staircase
and handrail are original.
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CURTE INTERIOARĂ
Aici a fost probabil o curte 
interioară de plimbare pentru 
deţinuţi. În anii ‘70, pe aici se 
făcea accesul deţinuţilor în 
penitenciar. Astăzi cruci 
strămutate formează un loc de 
îngropare simbolic,  până la acest 
moment neexistând date legate 
de locul de îngropare a celor care 
au murit în această închisoare. 

08 INNER COURTYARD
This was probably a patio 
where prisoners could 
walk. In the 70s, the 
inmates would access the 
prison through this 
courtyard. Today displaced 
crosses form a symbolic 
burial place. Until now 
there are no data on the 
burial place of those who 
died in this prison. 
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PARTER
SECŢIA CORECŢIE
Pe acest nivel se aflau celule 
obișnuite și celule de pedeapsă, 
dar și birouri ale administraţiei, la 
un moment dat. Mai târziu, acest 
nivel a fost folosit ca spaţiu de 
birouri, bibliotecă și laborator de 
fotografie pentru Trustul de 
Construcţii Industriale Argeș. 
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GROUND FLOOR
CORRECTION SECTION
On this level were located 
normal cells and punishment 
cells, but also administration 
o�ces at some point in time. 
Later this level was used as 
o�ce space, library and 
photography laboratory for
the Industrial Construction Trust. 

26

33

PARTER
PAVILION ADMINISTRATIV
Aici se aflau birourile fostei 
administraţii a Penitenciarului 
Pitești. Aceastea au continuat
să fie folosite ca birouri până azi.  

A1

A9

GROUND FLOOR 
ADMINISTRATIVE  PAVILION
Here were Pitesti 
Penitentiary’s former 
administration o�ces.
They continued to be used
as o�ces until today.

A1

A9

Răspuns MAI la cererea înaintată de părinţii lui Gheorghe 
Gheorghiu pentru a afla locul de detenţie al fiului lor

Ministry of Internal A�airs’ reply to a request sent by a 
political prisoner’s family to find out where he was 
imprisoned. 

Camera 4 - Spital schiţată de Gheorghe Gheorghiu
Room no 4 - Hospital sketched by Gheorghe Gheorghiu
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