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Fortul 13 Jilava a 
fost construit în perioa-
da 1866-1893. Din 1907 
clădirea a fost folosită 
ca temniţă pentru ţăranii 
arestaţi în timpul răscoa-
lei. Mai apoi, a devenit loc 
de tranzit pentru majori-
tatea deţinuţilor politici, 
pentru că, între transfe-
rurile de la un penitenciar 
la altul sau între procese, 
cei arestaţi erau trimiși la 
Jilava. Mai bine de un mi-
lion de oameni au trecut 
pragul închisorii terorii, 
printre ei aflându-se Cor-
neliu Coposu, monsenio-
rul Vladimir Ghika, mitro-
politul Bartolomeu Ana-
nia, Nicolae Steinhardt, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ziua în penitenciar înce-
pea la 5.00 și se termina 
la 22.00. În acest interval, 
deţinuţii nu aveau voie să 
se întindă pe pat și nici 
măcar să se sprijine de 
perete. Într-o încăpere, în 
mod normal, intrau 50-60 
de oameni, care dormeau 
în paturi suprapuse. Une-
ori, erau înghesuiţi chiar 
și câte 200 într-o celu-
lă. Cine  n-avea loc în pat, 
dormea pe jos, direct pe 
cimentul rece. Temniţa 
a fost săpată în pământ, 
la 10 metri adâncime, iar 
umezeala se simţea pes-
te tot.

Fortul 13 era locul 
unde deţinuţii cunoșteau 
teroarea, violenţa, 
umilinţa și foamea. Unii 
n-au mai ieșit nicioda-
tă de aici. Mulţi au murit 
din cauza condiţiilor dure 
sau au fost executaţi. Din 
1970, o parte dintre celu-
le a fost dezafectată, iar 
cealaltă parte a fost păs-
trată pentru ”ocazii” pre-
cum evenimentele din 

decembrie 1989. Protes-
tatarii din Piaţa Revoluţiei 
au fost reţinuţi și trimiși la 
Fortul 13.

În prezent, Fortul 13 
Jilava este monument is-
toric, transformat în me-
morial. Se poate vizita, 
dar cu restricţii, pentru 
că se trece prin curtea 
penitenciarului. Accesul 
se face greoi, după reguli 
stricte - control la poartă, 
buletinele și telefoane lă-
sate la intrare. Mai mult, 
fosta închisoare a terorii 
are nevoie de reabilitare 
și consolidare, pentru a 
putea fi vizitată în condiţii 
de siguranţă. De aceea, 
Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor și-a dat 
acordul de principiu pen-
tru ca Fortul 13 să treacă 
la CJI, pentru a putea fi 
reabilitat, cu fonduri eu-
ropene, în ideea conser-
vării patrimoniului, valori-
ficării potenţialului istoric 

și transformarea în obiec-
tiv turistic.

O nouă rectificare
Alte proiecte de ho-

tărâri, adoptate în cadrul 
ședinţei, s-au referit la o 
nouă rectificare a buge-
tului local al judeţului, pe 
2019; transformarea unor 
posturi vacante din statul 
de funcţii al Spitalului Cli-
nic Judeţean de Urgenţă 
Ilfov și împuternicirea pre-

ședintelui CJI pentru trans-
formarea unor posturi va-
cante la unele unităţi sani-
tare cu paturi din subordi-
nea Consiliului sau la mo-
dificarea organigramei, a 
statului de funcţii și a re-
gulamentului de organiza-
re și funcţionare a Servi-
ciului Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor Il-
fov.

Spitalul din Buftea 
va fi extins și 
reabilitat complet

La finalul ședinţei, a 
fost, de asemenea, apro-
bată documentaţia tehni-
co-economică a Proiectu-
lui tehnic și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie: 
”Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a Spitalului de 

Obstetrică-Ginecologie 
Buftea”. Prin urmare, uni-
tatea medicală va intra, 
la anul, în reparaţii com-
plete și reabilitare termi-
că. Astfel, valoarea fac-
turilor la energie și apă - 
prin folosirea sistemelor 
solare de obţinere a apei 
calde și a încălzirii - vor 
scădea. Mai mult, clădi-
rea va fi mai rezistentă la 
cutremure, inundaţii sau 
incendii și va fi protejată 
împotriva zgomotelor. Va 
fi, de asemenea, izolată 
termic. Proiectul preve-
de și crearea de facilităţi 
pentru persoanele cu 
dizabilităţi, refacerea in-
tegrală a sistemelor de 
colectare și dirijare a 
apelor pluviale, înlocuirea 
completă a instalaţiilor 
electrice și sanitare sau 
echiparea cu lifturi pentru 
tărgi. Finanţarea va veni 
din două surse: pentru 
eficientizare energetică - 
5.334.617,40 cu TVA lei 
- bani europeni, iar pen-
tru extindere, banii vin de 
la Compania Naţională de 
Investiţii. Aici, însă, deo-
camdată, proiectul este 
la faza de studiu de fe-
zabilitate, iar suma va fi 
stabilită în funcţie de pro-
iectul final, în condiţiile 
legii. Extinderea spitalului 
va însemna construcţia 

unei clădiri cu trei eta-
je, cu o amprentă la sol 
de 750 mp și dotarea cu 
aparatura necesară.

Reamintim că Spita-
lul de Obstetrică-Gine-
cologie Buftea a fost re-
deschis de CJI în 2012. 
Secţia de Obstetrică-Gi-
necologie este dotată, la 
acest moment, cu apara-
tură performantă de ul-
timă generaţie, dispune 
de săli de operaţie com-

plet utilate, cu sistem de 
chirurgie minim invazivă. 
Departamentul de Ne-
onatologie este moder-
nizat și dotat cu incuba-
toare, lămpi de fotote-
rapie, monitoare pentru 
nou-născuţi, aparat pen-
tru screeningul auditiv al 
nou-născutului, aparat 
de ven tilaţie asistată. Pâ-
nă la sfârșitul anului, va 
avea în dotare și un eco-
graf ultraperformant.

Una dintre cele mai cumplite închisori 
comuniste - Fortul 13 Jilava - va deveni muzeu
În cadrul celei mai recente ședințe a 
Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost 
aprobată trecerea Fortului 13 Jilava 
- monument istoric (clasificarea IF 
 II-m-A-21037) din domeniul public al 
statului și administrarea Penitenciarului 
București - Jilava în domeniul public al 
județului Ilfov și administrarea CJI.


