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Aspecte privind activitatea Organizaţiei de Bază din Penitenciarul Sighet (mai 1950-iulie 

1955 este un studiu care completează tema represiunii comuniste din sistemul concentraţionar 

românesc, cu accente asupra organizării administrativ-politice a penitenciarului din Sighet, în 

perioada în care aici şi-a găsit sfârşitul cea mai mare parte din elita politică românească interbelică. 

Este analizată întreaga Organizaţie de Bază a penitenciarului, fiind evidenţiate şi o serie de figuri 

reprezentative care s-au aflat în spatele represiunii criminale din acest penitenciar. Lucrarea scoate 

în evidenţă principalele momente în care personalul politic intervenea asupra cadrelor 

penitenciarului, luând o serie de măsuri propagandistice în cadrul şedinţelor de partid: 

 ,,Între atribuţiile Organizaţiei de Bază se număra dezbaterea şi popularizarea în rândul 

cadrelor a unor momente considerate esenţiale de propaganda comunistă din cadrul relaţiilor 

internaţionale. Astfel, în timpul şedinţelor de partid au fost citite şi discutate diverse articole din 

„Scânteia”: „Încetarea focului din Coreea”; „Comunicatul Agenţiei Tass cu privire la bomba cu 

hidrogen”; „Grevele din Franţa” sau „Importanţa Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie”’’. 

Au fost semnalate şi problemele cu care Organizaţia de Bază din Penitenciarul Principal 

Sighet se confrunta: ,,Într-un raport redactat la 29 aprilie 1954 de căpitanul Dionisie Peter  din 

cadrul Direcţiei Închisori şi Penitenciare în urma unui control efectuat în Penitenciarul Sighet 

Principal se semnalau câteva din cauzele care îngreunează activitatea politică din penitenciar: 

„Această unitate este încadrată cu doi ofiţeri, plus un ofiţer informativ, 30 de sergenţi reangajaţi 

şi doi funcţionari civili. În şedinţa de analiză făcută asupra muncii politice au participat 

comandantul, locţiitorul politic şi ofiţerul operativ, iar secretarul Organizaţiei de Bază fiind lipsă 

din unitate, nu a luat parte la această şedinţă. În şedinţă a reieşit că, în această unitate există 

câteva cadre care nu corespund din punct de vedere al originii şi a activităţii lor desfăşurate în 

trecut…’’ 

 



În ceea ce priveşte structura articolului acesta are o parte introductivă în care este precizată 

în linii generale funcţionarea sistemului organizaţiilor cu caracter politic din cadrul M.A.I., a 

rolului pe care aceste organizaţii le aveau în interacţiunea lor cu cadrele din cadrul sistemului 

concentraţionar românesc, trecându-se apoi la subiectul propriu-zis, în care au fost analizate 

minuţios aspectele privind funcţionarea Organizaţiei de Bază din cadrul Penitenciarului Sighet în 

perioada 1950-1955. Principala concluzie trasă la sfârşitul studiului este aceea că scopul 

organizaţiilor de bază este ,,ascuţirea vigilenţei revoluţionare asupra duşmanilor poporului’’. 

Stilul de exprimare este unul propriu lucrărilor care tratează subiecte de istorie 

contemporană, cursiv, corect din punct de vedere literar, ortografic şi al punctuaţiei. Au fost 

utilizate surse de documentare cu caracter inedit, dând o notă de originalitate studiului. Au fost 

valorificate documente inedite păstrate la Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la 

Arhivele Naţionale Maramureş. Aparatul critic este corect întocmit, respectând normele academice 

în vigoare la această dată, dar şi cerinţele Colegiului de Redacţie al ,,Revistei Arhivei 

Maramureşene’’.  

Din punct de vedere al formei, studiul îndeplineşte toate condiţiile de tehnoredactare, fiind 

însoţit de o scurtă prezentare a autorului, cuvinte cheie în limba română şi engleză şi un rezumat 

într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză). 

Având în vedere analiza de mai sus, propun publicarea studiului aşa cum a fost înaintat de 

către autoarea, Dr. Andrea Dobeş, pentru a fi publicat în ,,Revista Arhivei Maramureşene’’, anul 

IV, nr. 4, 2011.  
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