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Mănăstirea Dealul-Hill Monastery
• Mănăstirea Dealu

este o mănăstire de maici 

situată pe un deal din

apropierea orașului

Târgoviște (6 km N). 

 Dealu Monastery

is a nunnery

located on a hill

near the town of

Târgoviște(6 km N). 



• Așezarea monahală 

este menționată documentar 

la 17 noiembrie 1431.

Mănăstirea inițială fusese 

probabil întemeiată de către

Mircea cel Bătrân.

• The monastic settlement

is mentioned in the document 

on 17 th November 1431. 

The original monastery

was probably founded by

Mircea the Elder.



• Mănăstirea a fost reconstruită

din temelie, în forma ei actuală, 

în perioada 1499-1501 

și ctitorită de către 

Radu cel Mare .

• The monastery was rebuilt

from the foundation,

in its present form,

between 1499 and 1501

and built during the rule 

of Radu the Great.



 Construcția ansamblului 

a fost terminată în timpul 

domniei lui Vlăduț Voievod, 

între 1510 și 1512

• Construction

of the ensemble

was completed during

the reign of Vlăduț Voievod,

between 1510 and 1512.



• În timpul domniei lui 
Gheorghe Bibescu 
au fost reclădite 
încăperile de pe laturile 
incintei, precum și
turnul clopotniței, devenit 
turnul lui Bibescu.
• During the reign of 
Gheorghe Bibescu,
the rooms on
the sides of the enclosure
were rebuilt,
as well as the bell tower,
which became Bibescu's tower.



.• Aici călugărul sârb 

Macarie a instalat 

prima tiparniță din țările române, 

din ale cărei teascuri a ieșit 

în 1508 prima carte, un Liturghier.

• Here the Serbian monk

Macarie installed the first

printing press in the Romanian

territories, and in 1508 the

first book, a collection 

of Orthodox Messes

was published.



• În 9 iunie 1598

Mihai Viteazul a 

depus în biserica

mănăstirii 

jurământul de supunere 

față de împăratul

Rudolf al II-lea.

• On 9 th June 1598 

Michael the Brave

took the oath of

allegianceto Emperor

Rudolf II in the monastery church



• În perioada 1877-1878

fosta incintă monastică 

a fost transformată 

în lagăr de prizonieri turci.

• Between 1877 and 1878

the former monastic

enclosure was

converted into a

Turkish prison camp.



• În perioada 1879-1883

a funcționat aici o școală

divizionară de ofițeri, 

iar în perioada 1890-1891

un depozit de muniție

• Between 1879 and 1883

a divisional officer school

and  an ammunition 

depot operated here 

between 1890 and 1891.



• În perioada 1902-1912

construcțiile mănăstirii 

au servit ca școală 

de copii de trupă.

• Between 1902 and 1912

the monastery's construction

served as a school for

children serving in the army.



• Clădirile actualei mănăstiri

și renovarea bisericii datează

din perioada 1953 - 1959. 

Prin grija Patriarhului Justinian

s-a creat astfel un așezământ

de asistență socială pentru preoți

și călugări bătrâni, care a 

funcționat până în 1988.

• The buildings of the present

monastery and the

renovation of the church date

from 1953 to 1959.

Through the care of

Patriarch Justinian, 

a social welfare settlement

was created for priests and old monks,

which operated until 1988.





Webografie

• https://en.wikipedia.org/wiki/Dealu_Monastery

• https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dealu

• https://www.manastireadealu.ro/
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