
Represiunea

Mișcarea de rezistență din munți



În perioada 1944-1949, s-a produs comunizarea României la nivel politic, instituțional,

economic și social. Între august 1944-martie 1945, comuniștii ajung la putere în formula

unor guverne de coaliție în care intrau și liberali și țărăniști, și care au fost conduse de

generalii Constantin Sănătescu și Nicolae Rădescu. La sfârșitul lunii august 1944, armata

roșie a ocupat Bucureștiul. Trupele rusești aveau să rămână în România încă 14 ani

îndeplinind un rol esențial în procesul de comunizare. În 6 martie 1945 se instaura guverul

Groza, dominat de comuniști. Alegerile din 19 noiembrie 1946 au consacrat victoria

comuniștilor cu 70 % din voturi. În realitate succesul era un fals, iar victoria ar fi aparținut

PNȚ. În vara anului 1947, PNȚ a fost dizolvat, și principalii săi lideri arestați. Către sfârșitul

anului 1947 PNL și PSD (aripa Titel Petrescu) și-au încetat activitatea. Pe 30 decembrie 1947

Regele Mihai I al României a fost obligat să abdice. În aceeași zi a fost proclamată Republica

Populară Română. România se reorganiza după modelul stalinist. Începând din martie 1949,

pentru populația rurală începea un coșmar prelungit, datorită sistemului cotelor și al

procesului de colectivizare.



• Rezistența armată din munți reprezintă forma cea mai concretă de opoziție față de noul
regim. Grupurile de rezistență erau formate din oameni de diferite categorii sociale
(elevi, studenți, intelectuali, foști ofițeri, muncitori, țărani) și cu vederi politice diferite
(țărăniști, liberali, regaliști, legionari, social-democrați). Grupurile nu se constituiau
după criterii politice, ci după rudenie, vecinătate, cunoștințe. Aceste grupuri au existat
până către sfârșitul anilor ’50. Reacția autorităților a fost represiunea și teroarea, iar
rezultatele au fost de la numeroase pierderi de vieți omenești, la condamnări grele,
familii distruse și traume la care au fost expuse comunități rurale. Represiunea a
însemnat ani grei de închisoare pentru cei arestați și mai ales execuții fără condamnare
în locuri publice pentru a băga spaima în oameni (în special asupra familiilor,
susținătorilor, populației aflate în raza de acțiune a luptătorilor din munți). S-a instalat
un regim de teroare asupra familiilor, sprijinitorilor și populației din localități
(confiscarea averii, anchete la Securitate, bătăi, familii distruse, strămutări forțate,
chinuri, copii neprimiți în școli). Discursul oficial îi prezenta pe luptători ca: bandiți,
sabotori, criminali, reacționari, legionari, trădători vânduți imperialismului occidental,
fugari.

• Ca zonă de acțiune, grupurile de partizani s-au manifestat mai ales în satele din spațiul
submontan și montan, care le oferea un adăpost mai ferit și greu accesibil Securității și
Miliției. Mai active au fost: zona munților Făgăraș (grupul Ion Gavrilă Ogoranu, Arnăuțoiu-
Arsenescu), Munții Banatului (grupul Blănaru-Ionescu, grupul colonelului Uță), Bucovina
(grupul Macoveiciuc, Cenușă, Vatamaniuc), Munții Apuseni (grupul Șușman, Dabija,
Capotă-Dejeu, Cruce și Spadă).



Grupurile de rezistență au fost numeroase și diferite. Au existat câteva zeci de centre ale 

rezistenței pe teritoriul țării noastre. Cele mai multe erau conduse de foști ofițeri, iar în 

componența lor o pondere importantă au avut-o studenții și elevii de liceu.

Printre grupurile mai importante se numără:

• Grupul Maiorului Nicolae Dabija Rețeaua Frontul Apărării Naționale, Corpul de Haiduci. Acest grup din munții

Apuseni era condus de un fost ofițer al armatei regale care participase la război, maiorul Nicolae Dabija. Dabija

este arestat în martie 1949 și executat în octombrie același an.

• Grupul condus de colonelul Uță din Banat. Fost căpitan în armata română în perioada 1943-1944, Uță se retrage

în munții Țarcul și Cernei de teama Securătății care era pe urmele lui. Grupul său de 30 de persoane este

format din locuitori ai satelor de munte din Severin. Este trădat și ucis în 1949.

• Grupul Gogu Puiu din zona Dobrogei, constituit sub conducerea lui Dumitru Fundulea și a lui Gogu Puiu împreună

cu Nicolae Ciolacu. Dobrogea a fost un centru de rezistență foarte activ. Majoritatea celor implicați sunt uciși

de Securitate. Supraviețuitorii sunt trimiși la colonia de muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

• Grupul lui Ion Gavrilă Ogoranu din regiunea Făgăraș. Este unul dintre puținele grupuri al cărui lider, Ion Gavrilă

Ogoranu, a supraviețuit. Majoritatea membrilor sunt uciși în confruntările cu Securitatea.

• Grupul Teodor Șușman din Țara Moților.

• Toma Arnăuțoiu – Rețeaua Haiducii Muscelului. Mulți săteni au susținut acest grup.

• Grupul Victor Lupșa din zona Vrancea. Lupșa, un fost colonel format în Iugoslavia, reușește să convingă țăranii

să se revolte. Mii de țărani vor fi arestați și închiși în urma revoltei pusă la cale de el.

• Alte grupuri mai importante au fost: în Oltenia partizanii de la Arnota, în Gorj căpitanul Grigore Brâncuși, la

Craiova generalul Ion Carlaonț, în Vrancea grupul Paragină, Gheorghe Militaru, în Bucovina Gărzile lui Decebal,

Vasile Motrescu, Gavril Vatamaniuc, în Maramureș Vasile Pop; Nicolae Pop, Grupul Dragomirești, în Bistrița-

Năsăud Haiducii lui Avram Iancu-Divizia Sumanele Negre, în Apuseni Leon Șușman, Capotă-Dejeu, Organizația

Cruce și Spadă, etc.



Mișcarea de rezistență din munți
• Grupurile de rezistență sunt o dovadă de împotrivire la

regimul politic impus de URSS

• Mișcarea nu a avut rezultate. Luptătorii au fost uciși sau

condamnați la ani grei de închisoare. Cei care au rezistat

în munți au fost oameni cu un extraordinar curaj.

Prezența lor în munți a însemnat o speranță pentru

restul populației și a îmblânzit anumite măsuri în timpul

procesului de comunizare.

• Au existat însă și trădători, chiar din rândul țăranilor.

Securitatea avea informatori care i-au ajutat în

depistarea locurilor unde se ascundeau cei fugiți.

Securitatea scotocea pădurile în căutarea fugarilor.

• Luptătorii din munți sperau într-un conflict armat între

puterile occidentale și URSS, conflict care să îi găsească

pregătiți să lupte împotriva comuniștilor din țară.

Satul a avut un rol important în

mișcarea de rezistență. În primul rând,

printre partizani se afla un procent

însemnat de țărani. Majoritatea luaseră

calea refugiului în munți din cauza

abuzurilor la care fuseseră supuși ei și

familiile lor. În plus, erau convinși că

regimul comunist nu va fi de durată și

că vor fi nevoiți să îndure viața aspra

în pribegie pentru un timp scurt.

Satul reprezintă însă un deosebit

sprijin pentru cei ascunși – atât prin

susținerea materială (cu armament și

muniție, diverse obiecte necesare și

hrană), cât și morală (prin informații

utile, prin faptul că sătenii îi

ascundeau uneori pe la casele lor) și

mai ales prin dârzenia prin care

locuitorii satelor nu au abdicat de la

principiile morale și nu au trădat deși

ei înșiși au avut de suferit împreună cu

membrii familiilor lor. Nu doreau să

aibă pe conștiință suferința altora.

Este dovada unei deosebite tării de

caracter a țăranului de munte.



,,Vin americanii!’’ Acesta este motivul care i-a făcut pe partizani să lupte în munți

• Ei credeau în iminența unui război. „După

’52 numa’ de la oameni mai puteam să

obținem știri. Întrebam pe unde ne mai

întâlneam cu oameni, cu cunoștințe de-ale

noastre, ce mai știu. Apoi cu câți oameni

ne întâlneam, tăți ne spuneau că numai e

mult, să avem grijă să nu ne prindă. Că nu

numa’ noi care eram partizani, tăți

oamenii se gândeau la venirea

americanilor’’. (Lucreția Jurj, Suferința nu se dă la frați,

Dacia, Cluj-napoca, 2002, p.112)

• „Cu scopul ăsta am fugit – dacă veneau

americanii, ar fi venit probabil cu forța, și-

atuncea trebuiau și forțe dinăuntru ca să

ajute. Noi de-asta ne pregăteam, ca să

ajutăm la doborârea conducerii de atunci,

a comunismului. Ne gândeam să ne

organizăm iar dacă vin să-I ajutăm, că nu

ar fi putut singuri. Speranța că nu va ține

mult pentru că vor veni americanii și ne vor

elibera ne-a dat curaj. Apoi în privința

americanilor am tăt așteptat că or veni

până când n-o mai vinit. Noi nu știam că

deja eram vânduți…. Mai erau și momente

când eram disperați. Toți eram necăjiți

câteodată, da’ mai mult bătrânu’ Șușman și

Visalon. Să cam săturaseră de atâta

suferință și atâta mizerie, de dormit pă

pământ, de fugit de colo-colo. Nu știam cât

vom mai rezista’’. (p. 113-114)



Aristina Pop Săileanu a fugit la 18 ani în munții Țibleșului alături de tatăl său Nicolae Pop și de fratele Achim. În 

1953, grav bolnav, Nicolae Pop se lasă arestat. Aristina Pop a petrecut 11 ani în închisoare până la grațierea din 1964.

• Mulți fugeau din sat de frica de bătăi
și de arestări. A fost vorba deci de o
reacție la teroare. Majoritatea
partizanilor făceau parte din familii
înstărite de la sate, cee ce însemna
că sistemul cotelor și colectivizarea îi
lovea din plin. De exemplu, Teodor
Șușman avea în localitatea Răchițele
două galere de tăiat cherestea, un
magazin sătesc cu diverse mărfuri
(alimente, îmbrăcăminte,
încălțăminte), avea o casă
impunătoare, doi angajați și 290 de
familii de albine. Noile autorități i-au
sechestrat depozitul de cherestea. (Lu.

Jurj. p. 20)



Aristina Pop-Săileanu (a stat în munți din 1949 până în 1953) își amintea motivele țăranilor de a fugi 

în munți:

• „În munții Maramureșului era foarte multă lume care fugise: erau țărani, erau dezertori din

armată, erau copii de chiaburi, pe care comuniștii nu voiau să-i ia în armată ci îi treceau la

munca de jos pe șantiere. Copiii chiaburilor au umplut munții’’.

• Ea relatează despre bătăi crunte aplicate de ofițeri de Securitate la toți pe care i-au întâlnit (în

timpul în care îl căutau pe tatăl ei ascuns în munți): vecini, angajați la lucru, fiicele

adolescente ale vecinilor, frați, cumnați, părinți, indiferent cine venea la ei acasă indiferent

dacă era rudă sau dacă n-avea nici o tangență cu ei. „Le cereau să spună și îi băteau’’. Erau

oameni închiși pentru frați, pentru părinți, pentru prieteni... (Aristina Pop-Săileanu, „Să

trăiască partizanii până vin americanii, povestiri din munți, din închisori și din libertate”,

Fundația Academia Civică Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului, București, 2008,

p. 2, p. 269)

• Căt despre ajutorul primit de la locuitorii satelor din jur, aceasta relata: „Ne-au alimentat

mama, unchii, prieteni de-ai tatălui meu din comună și din comunele din împrejurimi, din

Groșii Țibleșului, din Ungureni, din Libotin și din toate satele de pe-acolo fiindcă el avea foarte

mulți prieteni. Pot să spun că în munți am avut poate ceea ce nici cel mai bogat om din comună

n-a avut. Fiecare ne aducea tot ce avea mai bun”. Ea vorbea despre „o solidaritate

extraordinară pentru că toți, toți, toți erau împotriva comunismului”. (p. 31)



• „Proviziile ni le aduceau țăranii din jur, din Groșii Țibleșului. Îmi aduc aminte de Badea Ichim,

care, deși era așa de sărac, venea cu căruța de mâncare. Ne aducea de toate. Lui i le aducea o

verișoară primară a tatei, căsătorită cu un învățător din Groși, care a făcut pe urmă și el

închisoare”. (p. 40)

• Tot ea ne explică modul în care se adăposteau iarna, asemănător pentru mai toți cei ce se

ascundeau în munți: o colibă făcută din lemne de pădure, cu pământ și frunze deasupra, destul

de încăpătoare încât să poată dormi 10-12 persoane de o parte și de cealaltă a focului. (p. 38)

• Aristina Pop-Săileanu își amintea cum comuna lor a fost maltratată de Securitate, doar câțiva

oameni fiind scutiți de tratamentele dure. Oamenii săraci din sat au fost de două categorii –

unii cu frică de Dumnezeu și alții de care s-a folosit Securitatea, căci cunoșteau munții și erau

lipsiți de scrupule. (p. 37)



Grupul Șușman, unul dintre cele mai importante (și mai longevive) grupuri 

de partizani din zona munților Vlădeasa în perioada 1948-1958

• Teodor Șușman, liderul grupului, s-a născut la 24

feb. 1894 în satul Răchițele, jud. Cluj. A avut

cinci copii: Teodor, Traian, Avisalon, Emil și

Romulica, ultimii doi fiind mai mici. Ecaterina,

soția sa, a murit din cauze incerte pe 26 aprilie

1950. Emil și Romulica au fost deportați în

Bărăgan.

• Familia Șușman era o familie înstărită, deținând

două gatere de tăiat cherestea și un depozit de

materiale în Răchițele. Teodor Șușman a fost

primar al comunei Răchițele în mai multe

rânduri în timpul guvernărilor liberale (1922-

1928 și 1930-1934). În 1945 a fost înlăturat din

funcția de primar și i s-a închis magazinul pe

care îl deținea. Prestigiul său îl făcea periculos

pentru regim, așa că în 1949 Securitatea a

încercat să îl aresteze. Șușman însă a reușit să

fugă. Tentativa de arestare constituie elementul

decisiv care a dus la crearea grupului. Fiind sub

teama permanenttă de a nu fi arestați, se

alătură grupului fiii săi Teodor junior și Avisalon

Șușman. Ioan Popa (Ciota) care se ascundea

pentru a nu fi arestat s-a alăturat și el grupului.

După raziile efectuate de Securitate în comuna

Răchițele, s-au alăturat și Ioan Bortoș și Teodor

Suciu. Gheorghe Mihuț din Răchițele a fost

decoperit de autorități ca fiind susținător al

partizanilor. A fost arestat, anchetat și bătut de

Securitate, nemaiputând suporta regimul de

teroare, s-a alăturat grupului. Lucreția Jurj, p. 25-27

Majoritatea celor ce s-au alăturat

grupului Șușman au fugit de arest și de

bătăile de la Securitate.

• Mihai Jurj, un colaborator al

partizanilor, reușește să fugă în 1950, în

noaptea când este căutat de Securitate.

Mai târziu, de teama de a nu fi arestată,

i se alătură soția lui, Lucreția Jurj.

Roman Oneț, fratele vitreg al lui Mihai,

a fost bătut cu brutalitate pentru a

deconspira adăpostul în care se afla

Lucreția și Mihai Jurj. În toamna anului

1948 grupul era format din 9 persoane:

Teodor Șușman senior, Theodor Șușman

junior, Traian Șușman, Visalon Șușman,

Ioan Popa, Ioan Bortoș, Teodor Suciu, Ilie

Lazăr, Nuț Lazăr.



Teodor Șușman junior (1923-1958)

- Primul copil al familiei Șușman. Absolvise Școala militară de la Târgu Mureș

- În timp ce se întorcea din Banat, a fost informat despre situația din sat  și despre fuga tatălui său, astfel că s-a 

alăturat și el grupului.

„În Huedin îl cunoștea foarte multă lume și cum l-o r întâlnit, i-or zis: „Măi Toadere, du-te acasă, da’ vezi cum te 

duci că pe frate-tu ăla mai mic l-o arestat și l-o dus... Și vezi pă unde mergi că vor să vă aresteze pă toți copiii’’. El 

le-o mulțumit și o venit pe drumuri lăturalnice. (din mărturia lui Traian Șușman în 

https://despredemnitate.files.wordpress.com/2011/06/povestea-familiei-susman-istorisita-de-traian-susman.pdf



Traian Șușman (1921-2010)

- Cel de-al doilea fiu al lui Teodor Șușman.

- În decembrie 1948 în timp ce se ascundea împreună cu frații lui la cabana pădurarului Magda din Padeș, a fost prins 

și arestat, în vreme ce ceilalți au reușit să fugă. A fost arestat și dus la Canal, la Jilava, etc. În 1954 a fost eliberat și 

a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan. După căsătoria sa, s-a mutat în Iași. În 1989, după 40 de ani a revenit în 

Răchițele.
https://despredemnitate.files.wordpress.com/2011/06/povestea-familiei-susman-istorisita-de-traian-susman.pdf



Avisalon Șușman 
(1928-1958)

- Al treilea copil al familiei Șușman.

- Pe 18 aug. 1948 a fost arestat și transportat la 

Postul de Jandarmerie din Călățele, dar în aceeași 

zi, datorită unei neglijențe de pază a reușit să 

evadeze și să ajungă în Valea Firii, unde s-a întâlnit 

cu tatăl său și i s-a alăturat. 



Moartea lui Teodor Șușman a afectat structura grupului

• Pe 15 decembrie 1951 Teodor Șușman

senior s-a sinucis în șura lui Teodor

Moldovan din Răchițele

• „Todor s-o sinucis că n-o mai putut să

suporte situația care era. Securitatea tăt

aresta oameni din sat, numai avea unde să

steie și videa că tătă lumea suferea. Să știți

că din Răchițele multă lume i-o ajutat pe

Șușmani. În fiecare seară ei să duceau în

sat și veneau tăt cu ranițele pline, încărcați

cu mâncare. Și multă lume era arestată,

bătută. Știa și el câte îndură oamenii.

Vineau săracii di la bătaie ca vai de ei și

iară le dădea de mâncare și se-ntâlneau cu

Șușmanii, deși erau bine păziți. Da’ nu

făceau asta că le-ar fi fost frică, o făceau

din convingere. Nu-I obliga nimeni’’.

(Lucreția Juj, Suferința nu se dă la frați...)

Teodor Șușman și soția sa Catrina 
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/foto-saga-familiei-Susman-
invins-motii-securitatea-jumatate-secol-banditii-fost-arsi-vii-
1_543958bb0d133766a8db2f64/index.html



Cadavrul său a fost îngropat de autorități într-o râpă aflată în apropierea casei

http://muzeulrezistentei.ro/2016/12/15/uciderea-lui-teodor-susman-cuma-fost-lichidat-grupul-de-rezistenta-

armata-din-muntii-apuseni/



Ioan Popa fusese membru al PNȚ, calitate în care își exprimase public sentimentele pe care le avea 

față de regim, prin rostirea de lozinci anticomuniste. (Lucreția Jurj, op. cit., p. 19)

Ioan Popa (Ciota) a fost împușcat mortal într-o 

confruntare cu Securitatea în iulie 1952 (Lucreția Jurj, op. cit., p. 53)

• „Era împânzit de Securitate. (...) L-
am văzut (pe Ion Ciota) că intră-n
șură, pân spate și se urcă-n pod. M-
am dus la el. „Vironică, vinii să mă
lăsați să stau aiciea’’. „Cât?’’ „Nu
știu’’. M-am dus să-I spun la Toderea.
Și zâce Toderea: „Du-te și spune-i că
eu nu vreau să fac pușcărie pentru el.
De nu se duce, mă duc și anunț
Miliția’’. Și m-am dus și i-am spus:
„Ioane, ia ce rezultat îmi dă Todere...
N-ai încotro, numa’ să te duci! M-am
dus, fără să știe Toderea, i-am dat
niște brânză, niște slănină, i-am dus
acolo, la șură și pe când o fost la
miezul nopții, s-o luat și s-o dus.
Plângând m-am despărțit… Un băiat
foarte frumos și cuminte o fost’’.
(Maria Popa)



În 1952 este împușcat și Gheorghe Mihuț. Este rănit și 

se stinge în spital, fără ca anchetatorii să afle vreo 

informație de la el.



Lucreția Jurj (1928-2004)

• Născută la 2 oct. 1928 în satul Scărișoara 

Nouă, comuna Pișcolț, județul Satu Mare

• În 1948 s-a căsătorit cu pădurarul Mihai 

Jurj, prieten al fraților Șușman, pe care îi 

va va ajuta cu alimente.

• În august 1950 este arestată. În octombrie, 

bănuind că va fi din nou arestată, se 

alătură și ea grupului. În august 1954 este 

arestată împreună cu soțul său, Mihai Jurj. 

Este condamnată la muncă silnică pe viață. 

Este eliberată în iunie 1964 prin grațiere.

Lucreția Jurj în hainele în care a fost arestată



În cartea sa ,,Suferința nu se dă la frați’’, Lucrația Jurj relatează despre experiența sa ca  parte a grupului Șușman 

timp de 4 ani. Aflăm astfel detalii legate de viața cotidiană a grupului, despre cei care i-au ajutat, despre 

confruntările cu Securitatea, etc.

http://www.memorialsighet.ro/lucreia-jurj-costescu-4/

• „Nici nu mă gândeam că mă denunță
vreun vecin sau altcineva, că după ce
intram în pădure nu mă mai putea vedea
nimeni. Oricum și ei erau prevăzători,
partizanii, că aveau pază. Era unul
dintre ei totdeauna de pază. Io când
mergeam la ei le duceam mâncare,
stăteam un pic cu ei și plecam. Le
duceam brânză, slănină, lapte,
smântână… Făceam și mâncare gătită.
(…) Da’ când eram eu de față nu
discutau despre planurile lor, mă
întrebau numa’ despre ce se mai aude,
ce mai este prin sat și mă încurajau să
nu-mi fie frică. Mihai (Jurj) era puțin
mai speriat, trebuia io să-l încurajez pă
el. Îi ziceam să nu să teamă… că numai e
mult până-n toamnă, până-n primavera,
până… Îi tăt ziceam că nu-I mult și gata,
pica regimul. Asta a fost toată lozinca.
Asta le-o țânut și ne-o țânut și de foame
și de oboseală și de tăt. Nu-I mai
interesa nimica numa’ că nu mai e
mult”. (p. 110 din mărturia Lucreției Jurj)



• Timp de două luni, Lucreția Jurj a

mers cu mâncare la fugarii din

munți, apoi și-a dat seama că

punea grupul în pericol pentru că

era urmărită. Ea realiza că

Securitatea o lăsase liberă ca prin

ea să ajungă la cei ascunși. O

vreme aveau să o țină liberă să

vadă dacă le este de folos, apoi

aveau să o aresteze și pe ea.

„Atuncea m-am gândit că prea

multă lume știu și dacă m-arestează

oi ajunge să spun pă cineva, că nu

eram singură că voi putea rezista la

chinurile la care m-ar pune”. (p 110)

• Foto: Lucreția Jurju la Școala de vară de la Sighet, din 2003

(https://www.memorialsighet.ro/lucreia-jurj-costescu/)



Din viața de fugari

• „Coliba ne-am făcut-o din crengi de brad pe care le-am tăiat noi, iar pă jos am pus frunze

multe. Acoperișul l-am făcut tot din crengi de brad peste care am pus pământ și frunze. Nu era

mare coliba asta a noastră, doar căt să încapă trei persoane.(…) Iarna lu’ ’51-’52 o trecut tare

greu că am avut probleme și cu alimentele. Așa am trait… numa’ ca să nu murim. Mi-aduc

aminte că mâncam o data, de două ori pă zi. Ne-am împărțit mâncarea în așa fel să ne-ajungă

cât mai mult, că de-acolo nu puteam să ieșim ușor, că era zăpadă și-am fi lăsat urme. (…) Era

tare rău că nu puteam face foc mare. Trebuia să folosim numai lemne mici și să facem foc fără

fum. La fel trebuia să fim atenți să nu se vadă nici lumină de la foc. Că Securitatea se lua și

după asta. Să urcau undeva într-un vârf și se uita de unde iese fum. Noi știam deja cum să

rezolvăm și problema asta. Trebuia să fie lemnele bine uscate și să știi cum să le clădești și nu

să făcea fum’’. (Lucreția Jurj, op. cit.p 131)

• „Frig nu pot sa spun că ne-o fost, chiar dacă dormeam aproape pă pământ. Aveam haine de

lână și aveam o bundă de cioban. Când era soare mai ieșeam într-o poieniță… Da’ așa de greu o

trecut timpu’… Nici nu știu la ce m-am putut gândi atâta timp”. (p. 131)

• Lucreția Jurj: „Nu mă plângeam niciodată că mi-e greu sau că numai rezist. Mihai (Jurj) mai

repede ar fi plâns decât mine, da’ nu-l lăsam. Tare mi-era frică să nu facă ceva… Tăt timpu’ am

încercat să nu-l supăr, că mi-era frică să nu se-mpuște. Că mai zicea câteodată, când numai

suporta… Dacă n-aș fi fost io, poate făcea și el ca bătrânu’ Șușman. (…) Mereu îi dădeam curaj:

„Lasă, c-om scăpa!...’’ Și nu mă văitam, nu-I reproșam nimic. Asta era situația și nu aveam ce

face. Mihai era foarte credincios. Credința l-o țânut pă el. Noi citeam Biblia și ne rugam. Ne

trăgeam undeva mai la o parte și ne rugam’’. (p. 176)



Mihai Jurj, soțul Lucreției Jurj era pădurar în cătunul Ponor, comuna Răchițele și prieten al fraților Șușman.

În august 1950 o echipă de securiști a încercat să îl aresteze, dar el a reușit să fugă pe un geam din spatele

casei. A fost arestată în locul lui soția sa Lucreția și tatăl acestuia, care au fost ținuți 3 zile în anchete

apoi li s-a dat drumul. La momentul plecării lor pe munte, Lucreția avea 20 de ani, iar Mihai 22. În 1954

sunt prinși și arestați, iar Mihai Jurj este rănit la cap și moare la scurtă vreme, probabil la sediul Securității

din Beiuș. (Lucreția Jurj, op. cit. p. 63)

Mihai Jurj Mihai Jurj mort



Avisalon și Teodor Șușman au fost ultimii din grup care mai rămăseseră activi. Securitatea deținea înformații de

la un informator infiltrat în apropierea fraților Șușman, cum că aceștia s-ar ascunde în grajdul familiei Florea

din satul Traniș. Frații Șușman au fost somați să se predea, însă au refuzat iar atacurile Securității au fost

respinse. În ziua de 2 feb. 1958 li s-a dat foc la grajdul unde frații se adăposteau și cei doi au ars de vii. După

moartea lor grupul Șușman a încetat să existe

• Cadavrele arse ale lui Teodor și Avisalon Șușman

• Cadavrele arse au fost expuse timp de câteva zile lângă 
casa familiei Florea, pe un pat de fân. Au fost apoi 
îngropate într-o groapă comună, săpată de către soldaţi 
într-o pădurice aflată în apropiere. 



În tot acest timp petrecut în munți, membrii grupului au fost susținuți de rețeaua de colaboratori din Răchițele

și din satele din jur. Fără sprijinul sătenilor, cei ascunși în munți nu ar fi putut rezista. Oamenii îi ajutau cu

cereale, alimente, haine, încălțăminte, bani, etc. De asemenea, sătenii îi țineau la curent cu informații legate

de ceea ce se mai petrecea în lume și de acțiunile locale ale Securității și Miliției.

• Solidaritatea populației din Apuseni apare și în rapoartele Miliției: „Prieteni îi sunt toți moții din
zona de munte, fiind cunoscut sub numele său de fugar politic și popularizat în rândul maselor
moțești care de altfel îl sprijină în toată opera lui de fugar…” Răchițenii, dar nu numai ei, îi
ajutau cu informații, alimente, haine și nu de puține ori i-au adăpostit în casa lor. Neag Nicolae
din Răchițele, de exemplu, le ducea alimentele în pădure pe care le lăsa în locuri dinainte
stabilite: „Am fost colegi, am fost vecini și apoi atunci are omul nevoie de prieteni când îi la
rău, când îi la bine lasă-l că mere el pe acolo-n-colo’’. (Neag Teodor) (Lucreția Jurj, op. cit.p.31)

• Pe timpul iernii, partizanii au stat ascunși pe la diferiți locuitori. Ei erau ajutați de rude și
prieteni. De exmplu, sora lui Mihuț ar fi povestit unei persoane care era informator că fratele ei
este bolnav și are un picior degerat, motiv pentru care mergea la oraș să cumpere
medicamente spunând că sunt pentru fiica ei, care este bolnavă. Deși autoritățile știau că
partizanii sunt în Răchițele la diferiți locuitori, nu au reușit să îi găsească, în ciuda verificărilor
făcute. Au aflat în schimb, că văduva Ioanii Fanii a cusut în toamna anului 1950 cojoace pentru
întreaga bandă, pe care le-a transportat de la ea la Iosif Moldovan împreună cu soția acestuia.
Familiile partizanilor care îi ajutau erau anchetate, oamenii erau bătuți și condamnați. La
Răchițele, populația le-a oferit în continuare sprijin, în ciuda presiunilor făcute de Securitate.
S-a încercat și convingerea pe cale „amiabilă’’. Securitatea i-a explicat mamei fugarului
Gheorghe Mihuț că fiul său nu este vinovat și că e păcat să își petreacă tinerețea în munte, că
nu i se va întâmpla nimic dacă se predă de bunăvoie. S-a procedat asemănător cu sora, cu un
cumnat, cu doi unchi, o mătușă. Peste câteva zile, rudele se întorceau la Securitate și le
spunea că l-au căutat dar nu l-au găsit. Autoritățile erau însă convinse că nu spun adevărul. S-a
trecut la măsuri mai severe – mama fugarului fiind arestată și condamnată în 1952. A fost
eliberată în 1955, timp în care au fost închiși și bătuți frații lui Mihuț. În general însă, au existat
probleme de aprovizionare generate de agresivitatea tot mai pronunțată a autorităților față de
populație. (Idem, p. 39-40)



Odată cu moartea lui Teodor și Visalon, grupul Șușman nu mai exista, 

însă un număr mare de persoane au fost reținute la sfârșitul anului 

1957 și începutul lui 1958, ca „elemente de sprijin”. 

• În Dosarul 806/1958, s-au pronunțat sentințe: Anica Lungu, Aurel Boloș din Hodiș,

Gheorghe Florea, Floare Florea, Costan Florea, Ioan Florea și Romulus Florea din

Traniș; Leontina Moldovan și Iosif Floca din Morlaca; Ilarion Brazdă și Ana Brazdă din

Hodiș; Mihai Moldovan din Brăișor, au fost condamnați la muncă silnică pe viață,

confiscarea totală a averii și cheltuieli de judecată, pentru favorizare la

constituire în bandă în scop terorist. Emilia Lungu și Cornelia Lungu din Hodiș au

fost condamnate la 8 ani, respectiv 5 ani închisoare, confiscarea averii și cheltuieli

de judecată. Gheorghe Pașcalău din Traniș și Nicolae Neag din Răchițele, au fost

condamnați la câte zece ani muncă silnică, 5 ani interdicție corecțională,

confiscarea averii, cheltuieli de judecată. În total au fost condamnate 17 persoane.

(Denisa Bodeanu, Cosmin Budeancă, Rezistența armată anticomunistă din România,

Grupul „Teodor Șușman” (1948-1958), Mărturii, Cluj-Napoca, Argonaut, 2004, p. 51)



Oamenii îi ajutau fie că le erau rude, prieteni, fie din convingeri 

personale.

• „O fost pline închisorile 
de oameni care o dat o 
farfurie de mâncare. Nu 
numa’ nouă, ci și la alții 
care o fost fugiți. O fost 
plin de oameni cu 
pedepse de trei-patru 
ani. Da’ noi am încercat 
să procurăm în așa fel 
alimentele, încât să nu 
stăm prea mult la 
oameni. Am făcut 
intenționat acest lucru 
ca să-I protejăm”. (L. Jurj. P. 152)

• ,,…este aici o femeie de 
80 de ani… și o făcut 3 
ani de pușcărie… Știți ce 
spune femeia asta? Io nu 
l-am susținut pă Șușman 
de dragul lui… io l-am 
susținut c-am fost 
împotriva regimului! 
Dumneavoastră să știți 
un singur lucru: că 
oamenii care i-au ajutat, 
toți au fost împotriva 
comunismului, nu că o 
fost prieteni cu 
Șușman... ’’ 



Sprijinul din partea rudelor

• „Locul unde era amplasată 
coliba era foarte bun. (…) 
Unchiul lui Mihai (Jurj) ne-o 
alimentat mult și tăt prin 
intermediul lui ne întâlneam 
primăvara. Casa lui nu era 
departe de coliba noastră și 
atunci când apărea Miliția  sau 
când Securitatea era în zonă, 
fiica lui Jenica să urca sus pe 
un coteț și cânta din tulnic. 
Ne dădea de veste că se 
apropie un pericol și imediat 
ce auzeam, camuflam repede 
ce era acolo și ne pregăteam 
imediat de fugă”. (L. Jurj p. 114-115)

• „Am avut mare noroc cu 
unchiu lu’ soțu’, că fără 
ajutorul lui nu știu ce făceam. 
Da’ o plătit și el că ne-o 
ajutat că a stat în pușcărie. Și 
baiatu’ lui, Aurel, o murit tăt 
datorită pușcăriei. O fost 
bătut și nenorocit. Numa’ 
Jenica, fata lui o scăpat’’. I(Idem. 132)



,,Unii o mai și vorbit, da’ nu puteai să le reproșezi ceva. Nu erau de condamnat dacă spuneau 

ce știu, că doară la cât îi bătea... era și greu să tacă. Nu erau de condamnat! O fost foarte 

curajoși oamenii din Răchițele. Tare curajoși! Săracii oameni!’’ (L. Jurj, p. 133)

• Este arestat Nicolae Neag, care îi 
alimentase pe fugari, a fost dus 
de autorități pe munte să le arate 
unde au partizanii bordeie. „N-
am dat informații despre Șușman. 
O mai fost care o spus. Erau 
bătuți. Aicia (la Răchițele) le-am 
spus : Nu știu și nu știu. La Cluj 
am recunoscut că m-am întâlnit 
cu Șușman. O fost musai, că m-o 
bătut. Am spus pe unde am 
umblat, pă unde le-am dus 
mâncare. Pă picioarele mele… îs 
urmele de bocanci, spițele de 
cisme… din ’51, de când le-am 
primit. O fost zile grele! În ’52 
ne-o condamnat, pentru că i-am 
aprovizionat pe bandiți. Da’ nu 
erau bandiți... Bandiții o fost ei 
(comuniștii)”. (Idem. p. 47) 

• Fiica lui Ioan Bortoș, Catrina își 
amintește : „O fost în decembrie 
1951. Am fost chinuiți… M-o legat 
de mi s-o umflat picioarele… Tăt 
sângele din mine s-o dus. M-o pus 
pe o laviță cu mânurile sus. Nu s-
o oprit până când am rămas cum 
îi păretele. Nu știu cum n-am 
murit. Atunci m-o dus și m-o 
țăpat în poiata oilor, la Șușman. 
Pe mine m-o băgat altele, că m-
am dus cu pita la tata. Am spus: 
De către mine n-are să sufere 
nimeni. Să mor și n-are să sufere 
nimeni. Erau umflate picioarele și 
mânurile negre. Am vinit pe 
coaste în jos, m-am târât până 
acasă’’.



Catrina Bortoș (fiica lui Ioan Bortoș) cu soțul ei Nicolae Giurgiu
(Imagine din Denisa Bodeanu, Cosmin Budeancă, Rezistența armată anticomunistă din România, Grupul „Teodor Șușman” 

(1948-1958), Mărturii, Cluj-Napoca, Argonaut, 2004)



Presiuni asupra populației

• În 1954 au avut loc mai multe 
arestări în Răchițele. Vasile 
Moldovan a fost dus la 
Securitatea din Cluj, bătut și 
acuzat că ar fi aprovizionat banda 
Șușman. Pentru că avea copii mici 
acasă și îi fusese arestată și soția, 
a acceptat să colaboreze. „După 
două săptămâni n-am mai avut ce 
face… Comandantul Regiunii de 
Securitate o spus: Îi băgăm în 
pușcărie, îi condamnăm pe 
amândoi, iar copiii îi luăm să-i 
crească puterea populară. După 
câteva zile am acceptat să venim 
acasă, să colaborăm ca să-i 
prindă pe fugari”. (Lucreția Jurj, p. 63) 

• În alte situații, partizanii au cerut 
ajutor, dar nu l-au primit. Așa s-a 
întâmplat la 16 aprilie 1952, când 
Gheorghe Mihuț a intrat în casă la 
Teodor Boptean din satul Smida, 
comuna Beliș și a cerut soției 
gazdei alimente „că nu au 
mâncat de 4 zile”. Speriată, 
aceasta a ieșit afară și a alarmat 
populația cătunului, obligându-l 
pe Mihuț să fugă. (Idem, p. 55)



Vasile Moldovan, susținător al grupului, condamnat la 5 ani de închisoare
(Imagine din Denisa Bodeanu, Cosmin Budeancă, Rezistența armată anticomunistă din România, Grupul „Teodor Șușman” 

(1948-1958), Mărturii, Cluj-Napoca, Argonaut, 2004)



Leontina Moldovan, i-a adăpostit pe frații Teodor și Visalon. A fost arestată și condamnată la 

muncă silnică pe viață. A executat șase ani de închisoare.
(Imagine din Denisa Bodeanu, Cosmin Budeancă, Rezistența armată anticomunistă din România, Grupul „Teodor Șușman” 

(1948-1958), Mărturii, Cluj-Napoca, Argonaut, 2004)



Teodor Morar, susținător al 

grupului

,,...Mult i-o mai căutat 

Securitatea! Vai, domnișoară, 

atuncea umbla mașinile parcă era 

pă Calea Victoriei aicea... Cum 

vinea Securitatea noaptea, să 

ducea până-n Mărgău, pă drumu la 

Răchițele era cu acces mai bun... 

Doamne Dumnezeule! Cum 

auzeam, noi zâceam: ,,Astă 

noapte s-o auzât mașini, iară s-o 

dus să cote pă Șușmanii ăștia.”

(Denisa Bodeanu, Cosmin Budeancă, 

Rezistența armată anticomunistă din 

România, Cazul Teodor Șușman (1948-1958). 

Cluj-Napoca, 2004, Mărturii  p. 136)



Unde se ascundeau

• Stânele de pe munte au fost de asemenea un punct important pentru
fugari. Ciobanii i-au ajutat în mod deosebit.

• Cabanele de vânătoare izolate, peșterile, gazdele din sat la care se
adăposteau în fânare, grajduri, șure de paie, pentru a feri gazda de
implicații în caz că erau descoperiți.

Cum se alimentau cu cele necesare

Aprovizionarea cu arme și muniție nu era dificil de realizat, mai ales că
războiul se terminase de curând. Un număr destul de mare de persoane
mai dețineau încă diferite tipuri de armament.

Securitatea caută să slăbească solidaritatea populației cu membrii grupului.

Membrii grupului mergeau la cooperative și își luau ce le trebuia – haine,
încălțăminte, alimente. Nu făceau rău oamenilor, nu le lua cu de-a sila din
gospodărie. Doar când erau înfometați, le mai cereau. Securitatea căuta
să izoleze grupul de satele aflate în raza de acțiune a partizanilor, să-I
discrediteze în ochii comunităților sătești din Apuseni, fără al căror sprijin
nu își puteau duce existența. Toate tâlhăriile care se petreceau în zonă
(unele cu autori neidentificați) erau puse pe seama „grupului Șușman”.
(Lucreția Jurj, p. 36)



Rețeaua de informatori

• Începând din 1950, posturile de Miliție din satele de munte au fost
reorganizate și obligate să execute cu regularitate patrulări în teren.
Rețeaua de informatori a cunoscut în această perioadă o dezvoltare
puternică, țintele predilecte devenind persoanele suspecte că ar colabora
cu partizanii sau zonele în care grupul era semnalat într-un moment sau
altul. Metodele de recrutare au variat de la șantaj la specularea
diferitelor vicii de caracter. Mulți dintre informatori nu au furnizat note
informative, sau au transmis informații eronate intenționat pentru a
trimite autoritățile pe trasee de urmărire false. (Idem, p.32)

Teroarea asupra întregului sat

• În 1950 Răchițele a trait o adevărată teroare colectivă, zeci de persoane
din sat fiind anchetate și batute pentru a da informații despre cei ascunși
în munți. Tot în 1950 soția lui Teodor Șușman a murit în condiții nu foarte
clare, iar copiii au fost deportați în zona Fetești, de unde nu s-au mai
întors niciodată în Răchițele. Pentru a stopa solidaritatea față de
partizani, Tribunalul Militar Cluj îi condamnă în contumacie pe Teodor
Șușman la 15 ani muncă silnică și pe Ioan Bartoș la 12 ani muncă silnică,
pe lângă confiscarea integral a averii. În mod simbolic, în gospodăria
Șușman a fost stabilit Postul local de Miliție și Securitate. (Idem, p. 31)



Strănepoatele lui Teodor 

Şuşman aduc o coroană la 

ceremonia de înhumare a 

partizanului, în 2010 
https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/foto-saga-familiei-Susman-

invins-motii-securitatea-jumatate-secol-banditii-fost-arsi-vii-

1_543958bb0d133766a8db2f64/index.html

Institutul de Investigare a Crimelor

Comunismului şi Memoria Exilului

Românesc (IICCMER), în parteneriat

cu Muzeul Naţional de Istorie a

Transilvaniei din Cluj-Napoca (MNIT), a

organizat în data de 18 august 2014 o

acţiune de investigaţii arheologice în

satul Tranişu, com. Poieni, jud. Cluj, în

scopul descoperirii şi deshumării

rămăşiţelor pământeşti ale lui Toader

şi Avisalon Şuşman.

Investigaţiile privitoare la descoperirea

locului unde au fost îngropate

rămăşiţele pământeşti ale fraţilor

Şuşman au început încă din vara

anului 2010. Rămășițele trupurilor

carbonizate au fost dificil de găsit.

Multe dintre persoanele care au fost

intervievate susţin că victimele au fost

îngropate superficial de soldaţi, iar

până în primăvară vietăţile pădurii au

dislocat şi risipit o mare parte din ceea

ce a mai rămas din trupurile

carbonizate ale acestora. Au fost găsite

osemintele liderului mișcării de

partizani, într-o râpă aflată în

apropierea casei sale.

http://www.facebook.com/institutuldeinvestigareacrimelorcomunismului


Ca o reparație morală, pe 11 august 2018 a avut loc parastasul de pomenire al lui Teodor Șușman oficiat la
mormântul acestuia. Rămăşiţele pământeşti ale eroului anticomunist au fost reînhumate la 2 iunie 2011, prin
grija familiei Constantin şi Doina Şuşman din Cernavodă, cel dintâi fiind nepotul victimei, fiul lui Emilian,
băiatul cel mic al lui Teodor Şuşman (singurul dintre băieți rămas în viață).

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/parastas-creierii-apusenilor-memoria-partizanului-anticomunist-teodor-Susman-1_5b7160cedf52022f7556edde/index.html



Elisabeta Rizea (1912-2003) 

din Nucșoara, simbolul 

femeii românce care a luptat 

împotriva comunismului

• „A fost grieu, doamnă. Uite, 
am și o gaură colea în ușă, să o 
vedeți, gaură de glonț. Și ăștia 
au dușmănie pe mine că 
vorbesc. Păi aș zbiera, doamnă, 
ca o vacă, nu ca un om! Atâtea 
sunt de spus... Da mă stăpânesc 
de frică, că acum nu mai sunt 
de treișopt de ani. Nu mai poci 
fugi prin grădini, nu mai pot să 
merg că vedeți cum e 
picioarele mele și vedeți 
mâinile mele. Să nu moară până 
n-o sta unde m-au ținut pe 
mine și să nu... Să-i chinuie 
Dumnezeu, nu să-i chinui io, 
cum m-au chinuit ei pă 
mine...’’ Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, 

Culese și editate de Irina Nicolau și Theodor Nițu, Humanitas, 1993, p. 26

De obicei, în calitate de fiică sau 

soție, au existat și femei în 

grupurile de rezistență, desigur 

într-un procent mai mic. Ele au dat 

dovadă de forță interioară, făcând 

față greutăților întâmpinate fără  

să se plângă. Pentru partenerii lor, 

au fost un sprijin, așa cum am 

văzut  din relatările Lucreției Jurj 

care îl încuraja pe soțul ei Mihai 

Jurj, în momentele când aceste își 

pierdea nădejdea. De asemenea, 

fiind țărănci cu o constituție 

robustă, ele au făcut față 

condițiilor dificile de fiecare zi din 

munți. Nu a fost dorința lor de a 

pleca în munți, ci ele și-au făcut 

datoria de a-și urma partenerii de 

viață.  Și într-adevăr, și-au făcut 

datoria cu spirit de sacrificiu și cu 

dăruire.



În ciuda bătăilor crunte și a presiunilor  psihice, nu a divulgat nici un secret



Elisabeta Rizea cu soțul său Gheorghe Rizea
https://neamulromanescblog.wordpress.com/2013/04/27/haiducii-muscelului-din-nucsoara-4/



Elisabeta Rizea a intrat în contact cu

grupul de rezistență Haiducii

Muscelului datorită soțului său

Gheorghe, care se afla în strânse

legături cu aceștia. Jurământul lor de

credință a fost depus în casa sa.

• În 1958 frații Toma și Petre Arnăuțoiu au

fost prinși în urma unei trădări. După

arestarea fraţilor Arnăuţoiu şi până la

executarea lor au avut loc sute de

arestări, printre care și Elisabeta Rizea.

Grupul a fost sprijinit activ de mai bine

de 100 de persoane, iar Elisabeta Rizea

se numără printre aceștia. Mulți dintre ei

au fost arestați și torturați de autoritățile

comuniste.

• Toma Arnăuțoiu, Petre Arnăuțoiu și alți

14 oameni care i-au ajutat în timpul

anilor de prigoană au fost condamnați la

moarte de către Tribunalul Militar al

Regiunii a II-a și executați în noaptea de

18 iulie 1959, la penitenciarul Jilava.

Grupul Haiducii Muscelului a fost format

în 1949 de către locotenent Toma

Arnăuțoiu (1921-1959) și col. Gheorghe

Arsenescu (1907-1962). Gruparea a fost

una dintre cele mai puternice și mai

longevive din țară. La sfârșitul lunii

martie 1949, în casa lui Gheorghe Rizea

se constituia conducerea mișcării de

rezistență formată din: Gheroghe

Arsenescu, Toma Arnăuțoiu (locotenenet

de cavalerie), Petre Arnăuțoiu, Jubleanu

Titu, Ion Chircă (țăran din satul

Slătioara, comuna Nucșoara), Jubleanu

Constantin-Tică, Jubleanu Maria (soția

lui Tică), Milea Benone, Marinescu Virgil

(învățător din satul Secături, comuna

Nucșoara), Marinescu Ion și Alexandru,

Mămăligă Gheorghe, Maria Plop, Drăgoi

Cornel (fiul preotului din Nucșoara),

preotul Drăgoi Ion (la acea întrunire a

oficiat o rugăciune pentru cauza

rezistenței împotriva comunismului).

Grupul a avut inițial 16 membri, dintre

care patru femei. La scurtă vreme grupul

s-a scindat. O parte din partizani au fost

arestați sau au murit în confruntările cu

trupele de securitate.
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fon

duri/ioanitoiu/rmunti/docs/rezistenta_6.pdf



Elisabeta Rizea a fost arestată prima dată pe 20 noiembrie 1950, anchetată și

condamnată la șase ani de detenție. După eliberarea din închisoare a

continuat să îi ajute pe cei din munți, deși era urmărită de Securitate. În

1958, după capturarea fraților Arnăuțoiu, este arestată pentru a doua oară și

condamnată la 25 de ani muncă silnică și confiscarea averii. În 1964 a fost

eliberată prin decret.
(Imaginea https://monarhiasalveazaromania.wordpress.com/2014/11/16/elisabeta-rizea-regele-ar-fi-bun-da-la-unii-le-e-

frica-ca-vin-boierii-si-i-fac-iar-slugi/)

Elisabeta Rizea i-a ajutat cu
alimente și informații pe cei din
grupul Arsenescu și Toma
Arnăuțoiu. Soțul ei a fost printre
membrii grupului Haiducii
Muscelului. Începând din 1949, au
început arestările iar Nucșoara a
devenit un loc unde locuitorii erau
terorizați de prezența trupelor de
Securitate. Elisabeta Rizea a fost
anchetată, bătută și torturată,
apoi arestată. A stat în închisoare
timp de șase ani. După prima sa
eliberare, a continuat să îi ajute
pe fugari. Povestea sa a devenit
cunoscută în 1992, în urma
difuzării unui interviu acordat
Luciei Hossu Longin pentru serialul
„Memorialul Durerii’’. A fost apoi
vizitată de președintele Emil
Constantinescu și de Regele Mihai,
pe care îl întâlnise în tinerețe la o
șezătoare organizată în sat la
culesul porumbului.



Elisabeta Rizea a dat dovadă de atâta forță interioară, încât ea este cea care l-a încurajat chiar 

și pe soțul ei, atunci când acesta nu mai avea nici o speranță să scape de urmăritori
Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, Culese și editate de Irina Nicolau și Theodor Nițu, Humanitas, 1993, p. 29

• „Din neam (neamul Elisabetei Rizea) au
făcut pușcărie o droaie, să vă spui: Naie,
Luca, frați, cumnatu Vlădescu, soră-mea
Laurenția, fata mea, eu, Gheorghe,
bărbată-miu, Vasile, bărbatu lu Lenuța,
ailaltă fată, Belescu și cu taică-su lu
Belu, Ghică Belescu, socru Lenuții. Ei?!
Și nu-i mai zic pe ăilalți, câți îi lua din
casă unde dormea, noaptea, din pat,
pentru cercetări. (...) Și soțu mieu fost
15 ani condamnat, da a făcut 14 că i-a
dat drumu cu decretu din 64. Eu 12,
Laurenția 2 și ăilalți numai știu cât, dar
au făcut... (...) Vasile Belu și cu taică-su
au făcut câte 3 ani. Trei ani pentru că l-
au ascuns pe Gheorghe.’’

Soțul Elisabetei Rizea, Gheorghe, stătea
ascuns la socrul fiicei lui în fânar. „Și
dimineața vine cuscru. Cuscre, nu te
mai pot ține aici. Az-noapte, zice, 40 au
arestat din Nucșoara. Io nu te mai țin
aici că ne arestează și pe noi și mi-e
frică! Și era o bârnă pusă în grajd. Un
lemn, așa mare. Trebuia să facem cum
zice el. Omului i-e frică, n-ai ce să faci.
Și Gheorghe către mine: Ia tu, zice,
bârna aia și dă-mi cu ea în cap. Omoară-
mă tu, că mă omoară ăia. Io, când am
auzit așa, Doamna ferește, mi-a dat
Dumnezeu putere. (...) Stai aici, că eu
până diseară te-am arănjat. Mă știi cum
sunt! Așa... Da să nu-ți faci nimic, că eu
până diseară te iau de aici. Jur!”



Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, Culese și editate de Irina Nicolau și Theodor Nițu, Humanitas, 1993, p. 53-54

• „Când m-o bătut cel mai rău Cârnu, m-
a dus la miliție, într-o cameră. A tras o
masă. (...) Și a tras Cârnu un scaun
lângă masă, m-a legat cu mâinile la
spate după spătar, cu frânghie, așa, dup-
aia a suit scaunul pe alt scaun și aveam
coadă... Și a urcat scaunele pe masă și
mi-a legat coada acolo sus în cârlig. Și
era un lanț și a băgat lanțul aici după
frânghie, cum eram legată la mâini. Și
mi-a fost frică, doamnă, că atunci eram
și eu grăsuță, nu prea tare, da nu eram
slută ca acum, și stam și țipam și
spuneam – domnule, împușcați-mă,
tăiați-mi capul, scoați-mi ochii, tăiați-mi
limba, nu știu de ei, nu mă întrebați, că
nu știu! Nu mă chinuiți, nu mă lăsați
fără mâini, mai bine împușcați-mă!”

• „Și dup-aia, doamnă, m-a dat jos, m-a
dezlegat la mâini, era o căldare de apă
pă sobă acolo și a muiat un sac în apă, l-
a stors, mi-a luat fota după mine și-a
pus sacu, așa, peste mine. Și a băgat pă
mâna dreaptă un d-ăla de cauciuc, așa,
cu șnur... Brie, doamnă, și m-a făcut
toată numai dungi groase cât mâna...
(...) Acum m-a luat de-acolo și m-a dus
acasă. M-a dus și m-a pus în pat. Și m-a
ținut zece zile acasă, doamnă. Și-au
spus că să coacă pâine și s-o prăjească
pă mașină și s-o stropească cu vin și să
mi-o puie pă față. Așa a făcut fata. Am
stat zeci zile acasă. Mai rămăsese la
ochi, aici, ca cum dai cu ceva, așa,
oleacă de vânătaie. Da aici în jos eram
dungi și neagră ca bluza dumneavoastră.
Și dungi făcută, dungi cât mâna! Ce să
fac? Am răbdat. Am răbdat.”



Un caz special: Iosif Trifa, Ioan Andreșel și Traian Pom din Bistra, vinovați de a sprijini partizanii 

din munți

• În ziua de 14 august 1950, cadre operative ale Securității împreună cu
Miliția de la Bistra și Câmpeni au reținut circa 35 de persoane, rude și
prieteni ale partizanilor Nicolae Selagea și Ihuț Traian. Măsurile dispuse de
Securitate au fost ca cei trei chiaburi care erau vinovați de situația creată
la Bistra, să fie imediat executați.

• Cea mai mare densitate de formaţiuni care s-au opus regimului comunist a
existat în zona Munţilor Apuseni, pe teritoriul fostelor judeţe Alba, Cluj şi
Turda, iar dintre acestea, cea mai importantă a fost organizaţia Frontul
Apărării Naţionale – Corpul de Haiduci, creată şi condusă de un fost ofiţer
de carieră, maiorul Nicolae Dabija.

• La începutul anului 1949, membrii organizației de rezistență armată
anticomunistă Frontul Apărării Naționale, înființată în decembrie 1948, și-
au amenajat o tabără în zona Bistra, în locul numit Groși. Printre fugari,
doi partizani originari din zonă, Nicolae Selagea din Dealu Capsei și Ihuț
Traian din Aronești, au fost intens urmăriți și până la urmă uciși, primul în
2 sept. 1950 și al doilea în 5 august 1952.



Vina lor era triplă: îi ajutau pe partizani, îndemnau oamenii să nu se înscrie în formele agricole 

propuse de noul sistem și pe deasupra erau înstăriți și deci considerați chiaburi

Iosif Trifa

• Chiabur, 33 de ani, posesor a 20 jug. Pământ

arabil, 6 jugăre fâneț, o moară și 12 vite

• Instiga populația să nu se înscrie la colecitv,

lansând zvonuri alarmiste la adresa înființării

colectivului spunând că în colectiv se dă mâncare

cu gamela și că la colectiv oamenii o vor duce

foarte greu

• Menținea legături cu fugarii din munți, ajutându-i

cu alimente

• Autoritățile îl găseau vinovat căci înființarea

colectivului stabilită pentru luna iunie 1950 nu a

fost posibilă din cauza zvonurilor lansate de

acesta.

• Iosif Trifa îndemna oamenii din sat să ajute fugarii

din munți, spunându-le că situația urma a se

schimba curând, lansând totodată zvonul că în

Iugoslavia urma a începe un război și că datorită

acestor fugari mulți din comuna Bistra vor fi

salvați.

• Serviciul Județean a Securității Poporului Turda a

decis formarea unei echipe de 3 persoane și

transportarea lui Iosif Trifa la Dealul Muntelui unde

urma a fi împușcat

• (Roske, Represiunea, p. 220, din Raportul Securității, 20 august 1950.

Raport al maiorului de Securitate Kovacs Mihail cu privire la executarea unor

chiaburi din comunele Bistra, Papiu Ilarian și Orosia, regiunea Cluj)

Traian Pom

• Văr cu „fugarul” Traian Ilhuț, pe care l-a găzduit și

l-a ajutat cu alimente încă din 1949

• Lansa zvonuri alarmiste cu privire la începerea

războiului. Era considerat vinovat pentru

neînscrierea sătenilor la colectiv

• Pe 12 iulie 1950, pe când era cu vitele la munte

„întâlnindu-se cu Iosif Trifa și alte persoane din

Bistra, le-a spus să nu-și piardă curajul și să mai

susțină numai puțin timp pe fugari, întrucât a

început un război mare în Coreea și că de aici va fi

salvarea lor și astfel vor scăpa de fiara

comunistă’’. Securitatea dispunea transportarea lui

la Dealul Mare și împușcarea. A fost împușcat în

ziua de 16.08.1950 (Roske, Represiunea, p. 221)

• Pom Traian a fost împușcat și îngropat pe Dealul

Muntelui, în zona Coasta Rea, pe locul numit Halci,

situat la circa 5 km în linie dreaptă față de centrul

comunei
(https://ziarulunirea.ro/o-noua-actiune-a-iiccmer-de-cautare-si-

deshumare-a-unei-victime-a-securitatii-pom-traian-ucis-prin-

impuscare-la-16-august-1950-in-bistra-judetul-alba-388626/)



Pe locul mormintelor, rudele victimelor nu au avut voie să pună vreo cruce sau un alt semn de 

recunoaștere. Conform mărturiilor, pe trupul fiecărei victime a fost pusă o bucată de carton inscipționată cu 

textul: „Cine face ca mine, să pățească ca mine”.

https://www.iiccr.ro/update-ramasitele-pamantesti-ale-lui-traian-pom-ucis-prin-impuscare-la-16-august-1950-bistra-jud-alba-au-fost-gasite/

Ioan Andreșel

• Intreține legături cu fugarii pe care îi ajută cu

alimente și îi găzduiește

• Lansează zvonuri cu privire la un nou război și că

americanii vor fi eliberatorii lor.

• În aprilie 1949 se opusese planului de însămânțări,

spunând că el nu ascultă de comuniști și nu poate

să asculte niciodata, întrucât în conducerea țării

sunt numai cei fără credință în Dumnezeu și cei

mai josnici oameni

• Împreună cu Iosif Trifa și Traian Pom, a îndemnat

oamenii să reziste la orice măsuri se vor lua din

partea guvernului de a nu se înscrie la colectiv

• Știindu-se urmărit, Ioan Andreșel s-a ascuns

începând din 5 august în regiunea Muntele Mare, la

locul denumit ,,Poarta între căi’’

• În ziua de 16.08.1950 organele Securității s-au

deplasat la „Poarta între căi’’, unde l-au executat
(Roske, Represiunea, p. 221)



Bihoreanu Viorel

• Chiabur, comuna Papiu Ilarian, jud. Turda

• 3 august 1950 – împușcat de organele Securității

• În intervalul 29 iunie-5 iulie 1950, acesta a stat

ascuns la fiica sa din orașul Târgu Mureș. Având o

condamnare pentru sabotaj și mandat de arestare,

s-a decis să se prezinte direct la închisoare pentru

a scăpa de urmărirea Securității. A fost reținut la

Securitate pentru cercetări. S-a consatat că acesta

îndemnase locuitorii din comuna Papiu Ilarian să nu

se înscrie la colectiv pentru că în curând va veni la

conducere un guvern naționalist. El îndemnase ca

fiecare să se înarmeze pentru orice eventualitate.

• În anul 1949 fusese condamnat la o lună închisoare

corecțională pentru nesupunerea la predarea de

cote iar după eliberarea sa a îndemnat populația

să nu predea cota, întrucât nu va putea să le fie

luate produsele cu forța. Cuvintele sale au avut

mare influență, iar Comitetul Provizoriu a

întâmpinat greutăți în colectarea cotelor.

• Serviciul Județean a Securității Poporului Turda a

dispus ca trei organe de Securitate să se deplaseze

în comuna Papiu Ilarian și să-l împuște.

Leluț Remus

• Chiabur, împușcat în noaptea de 3 august 1950 în 

apropierea comunei lui natale Orosia, județul 

Turda

• A vorbit împotriva înființării Gospodăriei Colective. 

A vândut tractorul ce i-a fost programat de către 

Comit. Județean Turda, nu a putut să treiere, iar la 

întrebările puse răspunsul său a fost că nu vrea să 

colaboreze nici să susțină regimul actual, deoarece 

pentru el viața actuală nu este viață, văzându-se 

numai asuprit.

• Timp de două luni a fost dispărut de la domiciliu 

iar în noaptea de 1 spre 2 august a fost prins la 

marginea comunei Orosia. A fost împușcat de o 

echipă formată din trei organe de Securitate în 

noaptea de 3 august 1950, după care au luat 

legătura cu Miliția Turda în vederea îngropării lui.

• Raportul Securității se încheie astfel: „Ca rezultat 

în urma împușcării acestor chiaburi, este că 

activiștii de Partid nu puteau să depună o muncă 

de lămurire în bune condiții, acea stare de fapt de 

atunci s-a schimbat și astfel starea de spirit din 

aceste comune este liniștită, iar organizația de 

bază își poate duce la îndeplinire sarcinile trasate 

de P.M.R’’. 



Nicolae Salagea (zis Mișu)

• Impușcat în data de 2 septembrie 1950 în satul Dealul Capsei, județul Alba

• În urma unei trădări Nicolae Selagea, a fost surprins şi blocat într-o şură, iar în schimbul de focuri care a urmat

cu cadrele de Securitate, a fost rănit la un picior de către locotenentul Octavian Vociu. Deşi rănit, a fost

imediat împuşcat mortal, din apropiere, de către maiorul Kóvaci Mihail, pe atunci şeful Serviciului Judeţean al

Securităţii Poporului Turda. Cadavrul a fost îngropat după câteva zile în apropiere, pe un teren care astăzi se

află în proprietatea localnicei Ana Adam. Acțiunea de exhumare a rămășițelor lui Nicolae (Mișu) Selagea a avut

loc la solicitarea fiului acestuia, Nicolae Selagea, de către IICCMER în septembrie 2009.
(https://www.iiccr.ro/pdf/ro/ecouri_in_presa/ecouri_in_presa_nicolae_selagea.pdf)

Au existat diferite rapoarte care descriau cum au fost împușcați cei trei, fiecare variantă diferită de alta. În realitate

au fost prinși, duși la marginea comunei și împușcați. Iată una dintre ele:

• „În ziua de 16 august, orele 3, cele două echipe s-au deplasat în comuna Bistra la numitul Pom Traian, când

echipele se aflau la o distanță de circa 200 m de casa acestuia, văzând că echipele noastre se îndreaptă spre

locuința lor, au fugit în pădurea ce se afla în apropiere. Echipele s-au îndreptat înspre locul de refugiu al lor,

ajungând la marginea pădurii, numitul Pom Traian a deschis foc cu arma pe care o avea, organele noastre s-au

răspândit în trăgători, deschizând foc asupra celor fugiți, reușind astfel ca pe Pom Traian să-l împuște mortal,

iar al doilea a dispărut mai adânc în pădure. O echipă formată din 4 persoane s-au deplasat de urgență înspre

direcția în care a dispărut individul ce era cu Pom și care era neidentificat. În acel moment, reușind să-l ajungă,

la somația organelor noastre de a sta nu s-a supus fugind mai departe, după care organele noastre au tras după

el și au reușit să îl împuște. Trecând la identificarea acelui individ, am constatat că se numește Trifa Iosif,

chiabur din comuna Bistra-Turda, iar la percheziția corporală s-a găsit una grenadă de mănă defensivă”.

(Roske, p. 224, Raport din 22 august 1950 al maiorului de securitate N. Dumitrescu privind împușcarea chiaburilor din jud. Turda)

https://www.iiccr.ro/pdf/ro/ecouri_in_presa/ecouri_in_presa_nicolae_selagea.pdf


1992. Fragment din scrisoarea Alexandrei Voiniceni Augusta, din Cluj, fiica lui Viorel Bihoreanu, cu privire la 

executarea tatălui său de către autoritățile comuniste 

„Viorel Bihoreanu s-a născut în 1896 în comuna Belârlaca, județul Mureș, singurul copil la părinți care erau mici chiaburi.

Nu reușește să facă decât 4 clase de liceu, întrucât tatăl lui se îmbolnăvește, iar el a trebuit să preia conducerea

gospodăriei. După moartea tatălui său, mama sa vinde averea din comuna Belârlaca și în anul 1911 cumpără pământ

în comuna Papiu-Ilarian, jud. Mureș. În toamna anului 1949, tatălui meu i se fixează o cotă de cereale. Toată recolta

acelui an nu acoperea această cantitate. Face o cerere la prefectura din Luduș pentru a-i reduce din această cotă,

întrucât nu o poate preda. Este refuzat.

În luna iunie 1950, primește o citație să se prezinte la judecătoria din Turda pentru clasificarea cererii depuse. În 20

iunie 1950 se prezintă și este reținut cu mandat de arestare pe loc și condamnat la închisoare. Este trimis apoi la

muncă de săpat șanțuri în Turda. În data de 10 iulie trimitem un pachet de 10 kg. Cam după 10 zile pachetul este

returnat fără nicio explicație. (...)

În noaptea de 2 spre 3 august 1950, tatăl meu este scos din închisoare, urcat într-o mașină și adus noaptea, la orele 12,

pe pășunea de vite a satului. Intenția lor a fost să-l ducă chiar acasă la moșie, dar începuse o furtună cu ploaie și cu

mașina nu puteau urca până acolo. S-au oprit în dreptul unei fântâni de pe pășune. Ciobanul care era cu vitele în

apropierea fântânii a auzit când s-a oprit mașina. Iar apoi a auzit două focuri de armă și imediat întoarcerea mașinii

spre comună. A așteptat apoi să se lumineze de ziuă și împreună cu cei doi băieți care erau cu el s-a îndreptat spre

locul unde au auzit împușcăturile. L-au găsit pe tatăl meu împușcat. În cap și piept i-au fost trase gloanțele. Vestea a

mers în comună. Toți sătenii au venit la fața locului, unde l-au văzut. Toți erau îngroziți de frică văzând această

nenorocire. Din dispoziția celor care erau conducătorii satului și care au condus și înființat colectivizarea comunei

noastre, Nemeș Alexandru, primar și Pustag Elek, secretar P.C.R., tatăl meu a fost lăsat pe câmp trei zile acoperit

cu un cearșaf de săteni. A patra zi a fost aruncat într-o groapă tot în acel loc, fără sicriu și fără cruce, ca un animal

părăsit. Tatăl meu a trebuit să fie sacrificat pentru a înființa colectivul din comună. În termen de zece zile tot satul

și comunele învecinate s-au înscris în colectiv. Familia noastră n-a avut voie să meargă la înmormântarea tatălui

meu. Ni s-a comunicat că numai avem ce căuta în acea comună. În noaptea de 3 august 1950, au decedat prin

împușcare, în ordinea împușcării următorii patru chiaburi din comunele învecinate de comuna noastră, Papiu-Ilarian,

locul unde au fost împușcați:

• 1. Bihoreanu Viorel, din comuna Papiu-ilarian, omorât pe pășunea de la marginea satului, cătun Dobra, jud. Mureș.

• 2. Brustur G., din comuna Lechința, jud. Mureș. A fost adus la margine de sat și împușcat.

• 3. Grindean I., din comuna Silivașu. A fost împușcat între satul Sărmășel și Silivaș, tot la margine de sat, lângă o

cruce.

• 4. Amas din Luduș. A fost împușcat între Luduș și comuna Chețani”.
(Roske, Represiunea, . 453-454, CPCA, Ds. Nr. 5491/1992, f. 10-12.)



Moartea consătenilor, dată ca exemplu

• Cadavrele celor uciși au fost lăsate pe locul în care au fost omorâți până a
doua zi, 17 august 1950. Pentru săparea gropilor de mormânt au fost aduse
cu forța rude ale celor doi partizani, Selagea și Ihuț. Din datele culese de la
urmașii lui Andreșel, rezultă că la mormântul acestuia a fost pusă o cruce
de lemn prin anul 1958, după ce fiica sa a revenit din deportare. Între timp
crucea de lemn a dispărut, dar după 1990, nu se mai cunoștea locul precis
al mormântului.

• IICCMER a început investigațiile în cazul crimelor de la Bistra încă din
vara anului 2008, fiind efectuate mai multe deplasări în zonă, când s-au luat
declarații rudelor victimelor, precum și altor persoane care aveau informații
despre evenimentele petrecute și despre localizarea mormintelor.
Mormântul lui Pom Traian a fost descoperit și osemintele victimei
recuperate în cursul unei acțiuni organizate de IICCMER în septembrie
2016. Locul mormântului lui Andreșel Ioan a fost stabilit cu aproximație
prin confruntări repetate cu mai mulți martori, fiind căutat, verificat și
identificat cu precizie de echipa arheologică a institutului la începutul lunii
septembrie 2017.
(https://www.iiccr.ro/o-noua-actiune-iiccmer-de-deshumare-unei-victime/)



Recuperarea memoriei

• Pe 5, respectiv 25-26 septembrie 2017, IICCMER a desfășurat două acțiuni de investigații arheologice pe

teritoriul comunei Bistra din jud. Alba. Obiectivul primei intervenții l-a constituit căutarea și descoperirea

mormântului lui Andreșel Ioan.

• Cercetările în ambele etape de intervenție au fost efectuate de un colectiv de arheologi de la IICCMER și

instituțiile muzeale colaboratoare (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj, Muzeul Național al Unirii

din Alba Iulia și Muzeul de Istorie și Științele Naturii din Aiud), alcătuit din Gheorghe Petrov (coordonator), Paul

Scrobotă, Gabriel Rustoiu, Horațiu Groza și Marius Oprea. Investigațiile s-au desfășurat în prezenţa procurorului

de caz, colonel magistrat Octavian Toma, de la Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă

Înalta Curte de Casație și Justiție, instituție care a fost sesizată de IICCMER în privința acestui caz de omor şi a

locului unde victima a fost înhumată. Acţiunea s-a desfășurat în colaborare cu Televiziunea Română, fiind

sprijinită de către rudele și urmașii victimei și de Primăria comunei Bistra.

• Trupul victimei fusese înhumat într-o groapă săpată pe un teren aflat în pantă, adâncimea medie a acesteia

fiind de cca. 0,70 metri. În groapă, scheletul a fost descoperit ca fiind așezat în poziția culcat pe spate, dispus

pe direcția generală SE-NV, cu craniul orientat spre sud-est. Scheletul se afla într-o stare relativ precară de

conservare, multe din componentele osoase din zona abdomenului și a toracelui fiind dizolvate și dispărute. S-

au descoperit și câteva obiecte de inventar funerar pe care defunctul le avea asupra sa în momentul execuției

(monede, nasturi, resturile unui creion), precum și rămășițe degradate provenite din vestimentație. Un aspect

care a atras atenția a fost prezența pe fundul gropii a resturilor unui baston din lemn ce se afla lângă piciorul

drept. Lucrul cel mai important este reprezentat de recuperarea din zona pieptului a două proiectile de glonț.

• După terminarea operațiunilor de cercetare arheologică, lângă groapa mormântului a avut loc o slujbă religioasă 

celebrată de părintele de la Parohia Ortodoxă din Bistra.
(https://www.iiccr.ro/deshumarea-lui-andresel-ioan-ucis-de-securitate-comuna-bistra-jud-alba/)



Locul Poarta între căi
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