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Într-o anumită perioadă, după 1947, una dintre direcţiile asumate de 

către cercetarea istorică din România a fost analiza diverselor aspecte ale 
mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste, începând din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Numeroase articole, studii, teze de doctorat, cărţi, 
culegeri de documente, conferinţe au apărut pe o asemenea tematică, acestea 
acoperind atât aspecte de istorie locală sau regională, cât şi aspecte naţionale. 
Era, în mod limpede, o clară influenţă ideologică, răspunzând spiritului vremii 
şi noilor configuraţii politice din ţara noastră. Astăzi, la mai mult de câteva 
decenii de la acele momente, întrebarea care se pune, faţă de toată acea 
situaţie, este cea privitoare la relevanţa studiilor menţionate.  

Dincolo de interpretările exprimate, importanţa acelor cercetări constă 
inclusiv în sporul informativ pe care îl aduc, în ceea ce priveşte semnalarea 
unor surse edite şi inedite. Ele, astăzi, pot fi citite într-o cu totul altă cheie. 
Exemplul analizelor efectuate în ultimii ani asupra biografiei unor comunişti 
români interbelici certifică o asemenea afirmaţie1. Astfel, acele cercetări au 
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încă relevanţă, putând fi întrebuinţate, la nivel informativ, în esenţă, şi nu 
interpretativ. 

Judeţul Alba nu a făcut excepţie de la asemenea cercetări, însă ceea ce 
se remarcă, în cazul său, sunt prea puţinele pagini alocate subiectului enunţat 
în comparaţie cu alte părţi ale ţării2. În general, explicaţia acestui fapt este una 
obiectivă, care ţine de dimensiunea judeţului înainte de Primul Război 
Mondial (comitat la acea vreme), dar şi în perioada interbelică sau, altcumva 
spus, de dezvoltarea sa. Astfel, ponderea populaţiei urbane, numărul mic al 
locuitorilor din oraşe (Alba Iulia, de exemplu având 12282 locuitori, conform 
recensământului din 1930)3, proporţia scăzută a muncitorilor pot fi tot atâtea 
elemente care explică o asemenea situaţie. De pildă, la 1930, circa 21,3% din 
populaţia judeţului se ocupa cu industria, iar restul (78,7%) cu agricultura4. În 
plus, relaţii criticabile, pe de o parte, şi intermitente, pe de altă parte, ale celor 
trei albaiulieni care au participat la Congresul de constituire a Partidului 
Comunist Român (PCR) din 1921, cu mişcarea comunistă poate constitui o 
altă explicaţie a situaţiei enunţate. 

Aderenţa faţa de stânga politică în judeţul Alba, în perioada interbelică 
a fost una scăzută5. De exemplu, rezultatul alegerilor din deceniul patru al 
secolului al XX-lea confirmă afirmaţia de mai sus. Astfel, Partidul Social-
Democrat (PSD) a pierdut treptat din capitalul său electoral. 
 

Alegeri Rezultate PSD 
în judeţul Alba 

1931 6,31% 
1932 5,02% 
1933 2,27% 
1937 1,57% 

 
Articolul de faţă, bazat în mare parte pe documente inedite, urmăreşte 

traseul celor mai cunoscuţi comunişti şi simpatizanţi ai PCR-ului din perioada 
interbelică din Alba Iulia. Este vorba despre cei care au fost născuţi în acest 
oraş sau care, cel puţin pentru o perioadă de timp, şi-au desfăşurat activitatea 
                                                            
2 De exemplu, Şerban, Pleşa 1975 (tangenţial); Pleşa 1981; Balla, Mihu 1971, p. 676-678. 
Pentru o sinteză a activităţii „revoluţionare” în judeţul Alba după crearea PCR, vezi Trandafir 
1975. În mod paradoxal, deşi în această sinteză sunt detalii relevante asupra unor acţiuni, 
inclusiv ale simpatizanţilor comunişti din epocă, nu este pomenit nimic despre faptul că trei 
reprezentanţi ai socialiştilor din oraş participaseră la Congresul de constituire a Partidului 
Comunist Român din 1921. Doar Dumitru Ciumbrudean este menţionat în legătură cu 
percheziţia efectuată la domiciliul cumnatului său, Carol Schreiber, la 17 august 1931. Vezi, 
mai jos, notele 88-89 (ibidem, p. 485). 
3 Roşu 2015, p. 217. Vezi şi Recensământul 1938, p. 3. 
4 Roşu 2015, p. 220. 
5 Arhire 2000-2001a; Arhire 2000-2001b, Arhire 2001; Arhire 2002. 
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aici. Însă, la nivel general, judeţul (comitatul) Alba, conform împărţirii 
administrative de dinainte şi de după 1918, nu corespunde formei actuale, 
stabilite la 1968. Astfel, nu sunt cuprinse, în perioada interbelică, oraşele Cugir 
şi Blaj. Extinzând astfel limitarea precizată mai sus, se pot identifica şi alte 
personalităţi marcante ale comuniştilor români interbelici, născuţi pe teritoriul 
actualului judeţ Alba - de pildă, Ariton Pescariu6, pe de o parte, şi Ovidiu 
Şandru7, pe de altă parte, ca să mă limitez la cei mai cunoscuţi. Primul dintre 
ei, Ariton Pescariu (1890-1920), s-a născut la Ciufud, lângă Blaj. Ajunge să 
lupte în Armata Roşie, fiind editorul Foii ţăranilor. Arestat şi maltratat în 
închisoarea de la Alba Iulia, moare în februarie 1920 din cauza bătăilor 
primite, fiind înmormântat în satul natal. 

Cel de-al doilea, mult mai cunoscut, însă, drept comunist, este Ovidiu 
Şandru. S-a născut la Copand, sat ce ţinea de comuna Noşlac. După plecarea 
la Bucureşti, în anii ’20, nu a mai avut legături cu judeţul Alba. A fost, la un 
moment dat, o figură marcantă a PCR şi, pe undeva, în rivalitate cu Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. 

Pentru judeţul Alba site-ul ilegalisti.ro precizează un număr de 15 
membri şi simpatizanţi ai Partidului Comunist Român, în perioada 
interbelică8. Fără a avea pretenţia de a cuprinde totalitatea membrilor şi 
simpatizanţilor comunişti de până la 23 august 1944, site-ul citat are marele 
merit de a face lumină într-un domeniu complicat. Astfel, dintre albaiulieni, 
în afară de Dumitru Ciumbrudean, mai sunt amintiţi, pe acelaşi site, alţi doi 
simpatizanţi ai Partidului Comunist. Este vorba despre Iosif Fizeşan9, născut 
la 1893, care a activitat în cadrul sindicatului încălţămintei şi lemnului şi care 
a cotizat la Ajutorul Roşu. Cel de-al doilea era Nicolae Turdeşan10, născut tot 
în 1893, dar cu o activitate mai intensă: a cotizat la Ajutorul Roşu şi a distribuit 
manifeste ale PCR şi ale Frontului Plugarilor (a participat şi la unele 
congresele ale acestuia), desfăşurându-şi activitatea atât în Alba Iulia, cât şi în 
Deva. Conform site-ului menţionat, Turdeşan a fost arestat la Alba Iulia (fără 
a se preciza anul) şi reţinut trei zile, fiind eliberat din lipsă de dovezi. Se pare 
că anul arestării sale a fost 1924, ca urmare a unei întâlniri în parcul oraşului 
Alba Iulia cu Sabin Solomon, deconspirat mai târziu ca agent al Siguranţei 
(exclus din PCR în 1950 şi arestat în 1957). Localizarea în timp a arestării sale 
provine din dosarul lui Dumitru Ciumbrudean11. 
                                                            
6 Curticăpeanu 1963. 
7 Bosomitu 2015. 
8 http://www.ilegalisti.ro/ro/database2/Toate/Alba/Toate/Toate/Toate/Toate/Toate, accesat la 
15.01.2018. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 188. 
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În afara celor doi simpatizanţi, pe site-ul citat mai apare menţionat şi 
Petre Sava, născut la Pâclişa (actualmente parte a muncipiului Alba Iulia), în 
1909, membru de partid din 193012. Sava, datorită activităţii sale, a fost 
internat în lagărul de la Târgu Jiu în perioada celei de-a doua conflagraţii 
mondiale. Ca şi în cazul lui Ovidiu Şandru, se pare că, după plecarea sa la 
Bucureşti, cândva în anii ’20, a întrerupt legăturile cu locurile natale. 

Pe lângă aceştia, o figură marcantă a comuniştilor albaiulieni interbelici 
a reprezentat-o Nicolae Cricoveanu. Poate fi considerat, alături de Dumitru 
Ciumbrudean şi Anton Banciu, printre cei mai importanţi exponenţi ai PCR, 
la nivel local, înainte de 23 august 1944. Din sursele consultate până acum, nu 
am identificat însă vreuna care să îi detalieze cazul, la fel ca în situaţia celorlaţi 
doi. Conform mărturiei lui Dumitru Ciumbrudean13, Nicolae Cricoveanu era 
originar din Alba Iulia, fiind de meserie ceasornicar, la fel ca fratele său, 
Gheorghe. De altfel, toţi cei trei albaiulieni (Ciumbrudean, Banciu şi 
Cricoveanu) care au participat la Congresul de Constituire a PCR din 1921, 
se cunoşteau din copilărie. În volumul de amintiri dedicat Republicii Ungare 
a Sfaturilor, Cricoveanu menţionează că, după Primul Război Mondial, s-a 
reîntors în Alba Iulia14. Pe de altă parte, în caracterizarea pe care i-o făcea lui 
Dumitru Ciumbrudean în anii ’50, Nicolae Cricoveanu arăta faptul că a plecat 
în 1910 din Sibiu la Budapesta, în căutare de lucru15. Esenţial, în această 
situaţie, este însă faptul că Cricoveanu a participat la Congresul de Constituire 
a PCR din 1921. Astfel, judeţul Alba a avut trei delegaţi (din 77 în total) la 
acest congres, mult mai mulţi decât alte judeţe mai extinse. Aceasta însă nu 
înseamna vreo aderenţă mai mare în judeţ la ideea comunistă decât în alte 
părţi, precum voi sublinia în paginile de mai jos. 
 

Delegaţi din oraşele Transilvaniei, Banatului şi Crişanei la 
Congresul de Constituire a PCR (1921)16: 

Oraş/Regiune Delegaţi 
Arad 3 
Alba Iulia 3 
Braşov 3 
Baia Mare 1 
Oradea 1 

                                                            
12 http://www.ilegalisti.ro/ro/database2/Toate/Alba/Toate/Toate/Toate/Toate/Toate, accesat 
la 15.01.2018. 
13 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 157. 
14 Cricoveanu 1969, p. 248. 
15 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 51. 
16 Congresul 1983, p. 49-50. 
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Cluj 7 
Făgăraş 1 
Târgu Mureş 3 
Valea Mureşului 1 
Valea Jiului 1 

 
Câteva detalii semnificative despre Cricoveanu se regăsesc în volumul 

de mărturii dedicat Republicii Ungare a Sfaturilor, precum şi în alte surse. 
Conform acestora, Cricoveanu participase la prima conflagraţie mondială, 
precum şi la constituirea gărzilor roşii în Alba Iulia. Din această postură a 
ajutat cu alimente şi informaţii o serie de prizonieri din armata ungară, 
condusă de Béla Kun. După amnistia în procesul comuniştilor din Dealul 
Spirii (1922), toţi trei se vor întoarce în Alba Iulia, dar atât Cricoveanu17, cât 
şi Banciu vor părăsi curând oraşul din cauza şicanelor Siguranţei18. Ei pleacă 
ulterior la Bucureşti, respectiv în Valea Prahovei, în căutare de lucru. 
Cricoveanu părăseşte România, ajungând în Franţa (Paris), în 1929, unde va 
sta până la debutul celei de-a doua conflagraţii mondiale. Revine în ţară, 
stabilindu-se definitiv la Sibiu. În 1940, cu ocazia zilei de 1 decembrie, a fost 
arestat la Alba Iulia (unde veniseră Ion Anonescu şi Horia Sima), fiind eliberat 
câteva zile mai târziu19. Ciumbrudean nu-l caracterizează însă în culori 
pozitive, punând sub semnul întrebării inclusiv aderenţa sa reală la ideile 
comuniste. Astfel, bazându-se pe o serie de mărturii mai târzii, Ciumbrudean 
afirma că Nicolae Cricoveanu s-ar fi dezis de ideile comuniste cu ocazia 
Procesului din Dealul Spirii, pentru a scăpa de puşcărie. De asemenea, în 
opinia aceluiaşi Dumitru Ciumbrudean, Nicolae Cricoveanu ar fi plecat în 
Franţa datorită unor datorii neplătite contractate în România20. Cât priveşte 
mărturia lui Anton Banciu despre Cricoveanu, există o declaraţie a acestuia 
cu ocazia unui interogatoriu luat după arestarea sa, la 12 septembrie 1921, la 
Judecătoria de Ocol Ilfov, conform căreia „ştiu că Cricoveanu nu a venit 
pentru acest scop [votarea afilierii la Internaţionala a III-a - n.a.], ci numai 
pentru a face cumpărături de mărfuri şi a rămas aici din îndemnul lui Dumitru 
Ciumbrudean”21. 

                                                            
17 În 1923 îl găsim activând ca unul dintre cei patru ceasornicari din Alba Iulia, alături de 
fratele lui, Gheorghe Cricoveanu (Vlaicu 1923, p. 19b). 
18 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 50. 
19 Ibidem, f. 48. În volumul de amintiri dedicat Republicii Sfaturilor din Ungaria, Cricovean 
afirmă că s-a întors din Franţa abia în 1943 (Cricovean 1969, p. 251). 
20 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 208. 
21 Ibidem, dosar B 37, f. 51. 
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Prin urmare, în afara lui Nicolae Cricoveanu, cei mai reprezentativi 
comunişti albaiulieni ne apar ca fiind Dumitru Ciumbrudean şi Anton Banciu. 
Aceştia au fost singurii albaiulieni get-beget din perioada interbelică, implicaţi 
inclusiv în activităţi centrale, care depăşeau astfel localitatea de baştină. Însă 
n-au deţinut funcţii în PCR, putând fi astfel consideraţi în epocă drept nişte 
comunişti de mai mică anvergură. Oricum, ambii, după amnistia din 1922, 
vor avea doar legături sporadice cu PCR. Pentru a obţine recunoaşterea 
stagiului de membru de partid în ilegalitate, amândoi au trimis după anii ’50 
numeroase memorii forurilor superioare şi au scris autobiografii. Acestea se 
păstrează la Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC) din Bucureşti şi 
constituie, în mare parte, sursele pe baza cărora voi încerca să reconstitui 
traseul lor politic. 

Câteva documente aflate la Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor 
Naţionale ale României, cuprinse în fondul Comitetului Judeţean PCR Alba, 
relevă situaţia membrilor şi simpatizanţilor acestui partid în toamna anului 
1944, făcându-se referinţe la situaţia anterioară zilei de 23 august. Astfel, aflăm 
că până la venirea refugiaţilor din Ardealul de Nord şi în speţă a ilegaliştilor 
din Turda (1940), în oraş nu exista vreo organizaţie solidă a comuniştilor. 
Imediat după căderea regimului antonescian, în Alba Iulia se conturaseră trei 
facţiuni în rândurile acestora22.  

Una dintre ele era condusă de Dumitru Ciumbrudean, care, de altfel, a 
reprezentat partidul la întrunirea Blocului Naţional Democrat (BND) din 
localitate, ţinută în sala Teatrului „Caragiale”, la 2 septembrie 1944, unde a şi 
ţinut un discurs. Starea deplorabilă a comuniştilor din Alba Iulia, imediat după 
23 august 1944, îl determina pe turdeanul Gheorghe Suciu să solicite ca, până 
la înapoierea în Turda a foştilor ilegalişti, aceştia să ajute la organizarea 
comuniştilor albaiulieni23. 

Detalii semnificative despre mişcarea muncitoarească, socialistă şi 
comunistă din Alba Iulia provin şi din raportul de activitate a Subcomisiei de 
Verificare, numărul 1, constituită pentru oraşul Alba Iulia, în 195024. După ce 
se prezintă situaţia generală a oraşului şi a plasei (unde ocupaţia principală a 
populaţiei o reprezenta agricultura) sunt inserate informaţii din punct de 
vedere istoric, relevante în ceea ce priveşte chestiunea enunţată. Astfel, anul 
1903 este considerat ca începutul mişcării muncitoreşti în Alba Iulia, prin 
întemeierea Sindicatului Lemnarilor şi Zidarilor. Aceştia organizaseră trei 
greve în anii 1903, 1905 şi 1906. De altfel, lemnarii mai declanşaseră o grevă 
în 1908. În perioada interbelică, mai precis în anul 1924, se constituia 
Sindicatul Pielăriei, care, doi ani mai târziu, punea la cale o grevă de şase 

                                                            
22 SJAANR, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, dosar 1/1944, f. 2. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, Comisia de Verificare PCR Alba, dosar 6/1950, f. 1-9. 
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săptămâni, având ca rezultat doar dizolvarea sindicatului. Acesta a fost 
reînfiinţat în 1930, organizând o nouă grevă în 193725. Raportul menţionat 
preciza însă limpede faptul că mişcarea muncitorească din Alba Iulia, până la 
23 august 1944, nu a avut „un caracter politic, ci doar unul social şi 
economic”. Situaţia era explicată prin aceea că nu a existat niciodată în oraş 
„un nucleu de revoluţionari gata oricînd să organizeze şi să mobilizeze 
masele”26.  

Cea mai notabilă acţiune, în legătură cu o mişcare având un caracter 
politic în Alba Iulia, înainte de căderea regimului antonescian, a fost astfel 
considerată formarea unui nucleu, sub forma unui cerc de studii marxist-
leniniste, la iniţiativa lui Nicolae Demco, elev la acea vreme (mai târziu prim-
procuror al Tribunalului Alba27). Acesta procura literatură de gen din 
Bucureşti şi din Franţa, răspândind-o şi popularizând-o în cercul său de 
apropiaţi. Iniţial, cercul de studii a avut şapte membri, pentru ca, ulterior, 
numărul lor să crească28. În opinia autorului raportului menţionat, meritul 
cercului a fost acela că s-a manifestat, de la un anumit moment dat, împotriva 
legionarilor şi a naţional-ţărăniştilor. În timp, a căpătat forţă şi a luat legătura 
cu comunişti mai vechi din Alba Iulia (erau enumeraţi fraţii Kelety, Alexandru 
Megyeri şi Nicolae Turdeşan). Izbucnirea celei de-a doua conflagraţii 
mondiale a dus la concentrări şi mobilizări ale membrilor cercului, însă 
mişcarea, nesemnificativă aşa cum era, a continuat să fiinţeze prin fraţii 
Kelety, Alexandru Megyeri şi Nicolae Turdeşan. Aceştia făceau propagandă 
prin oraş şi, mai ales, în gara Alba Iulia (ca punct de tranzit), răspândind 
inclusiv ţigări inscripţionate cu lozinci antigermane şi antirăzboinice29. 

Interesant este faptul că raportul menţionat nu precizează nimic despre 
participarea unor albaiulieni la Congresul de Constituire al PCR, din 8 mai 
1921. Situaţia este totuşi paradoxală, întrucât Anton Banciu şi Dumitru 
Ciumbrudean sunt menţionaţi, ceva mai târziu, în raport. Probabil, relaţiile 
ulterioare slabe ale acestora cu PCR din perioada interbelică, precum şi faptul 
că nu au încercat coagularea unei mişcări în Alba Iulia, reprezintă una dintre 
explicaţiile situaţiei. Astfel, se arată că primul conducător al comuniştilor în 
Alba Iulia, după 23 august 1944, a fost Anton Banciu30.  

Cât îl priveşte pe Ciumbrudean, se specifica faptul că s-a luat legătura 
cu el, după 23 august 1944, ştiindu-se faptul că era un vechi militant socialist 
(din 1919). Nu s-a putut însă realiza nimic, în mod concret, întrucît 
                                                            
25 Ibidem, f. 6. 
26 Ibidem. 
27 Ministerul 1948a, p. 1969. 
28 SJAANR, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, Comisia de Verificare PCR Alba, dosar 6/1950 
f. 6. 
29 Ibidem, f. 7. 
30 Ibidem. 
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Ciumbrudean ceruse conducerea filialei locale a partidului şi alianţa cu 
Partidul Naţional-Ţărănesc31. Nicolae Cricoveanu nu era deloc menţionat în 
raport, deoarece, după întoarcerea sa din Franţa, se stabilise definitiv în Sibiu. 

O altă sursă importantă privind aderarea la ideile comuniste în judeţul 
Alba de dinainte de răsturnarea regimului Antonescu ar fi situaţiile statistice 
lunare încheiate după preluarea puterii de către comunişti, la finele deceniului 
al cincilea.  

Astfel, la nivelul judeţului, într-o statistică pentru luna martie a anului 
1949, se preciza faptul că doar trei dintre membrii PCR erau înscrişi în partid 
înainte de 23 august 194432. Doi proveneau din Alba Iulia, iar unul din Aiud. 
De altfel, nici în intervalul de timp cuprins între 23 august 1944 şi 6 martie 
1945 afluenţa înspre PCR nu a fost semnificativă în judeţul Alba33. 
 

Tabloul statistic privind membrii PCR din raionul Alba,  
pentru luna martie 1949, după vechime34 

Înainte de 23 august 1944 3 
După 23 august 81 
1945 3348 
1946 4089 
1947 4621 
Populaţia raionului (1949) 212746 
Membri ai PCR (1949) 12259 

 
Informaţii preţioase, în aceeaşi direcţie, provin şi din rapoartele 

Comisiilor de Verificare a PCR, apărute la scurt timp după preluarea puterii 
totale de către comunişti. Astfel, în 1949, se remarcă faptul că, din 295 de 
membri de partid verificaţi la nivel judeţean, niciunul nu fusese înscris în 
partid înainte de răsturnarea regimului antonescian35. De asemenea, foarte 
puţini deveniseră membri între 23 august 1944 şi 6 martie 1945 (21), marea 
lor majoritate încadrându-se în PCR după formarea guvernului condus de 
Petru Groza. Din cei 295 de membri verificaţi, 13 avuseseră însă legături cu 
mişcarea comunistă înainte de căderea regimului antonescian, după 
următoarea distribuţie36: 

 

                                                            
31 Ibidem. 
32 Ibidem, fond Comitetul Judeţean PMR Alba, dosar 1/1949, nepaginat. 
33 Asupra situaţiei PCR între 23 august 1944 şi 6 martie 1945, vezi Băruţă 1982; Mara 1986. 
Pentru evoluţia judeţului Alba în perioada comunistă, vezi Bâscă 2015; Arhire 2018. 
34 SJAANR fond Comitetul Judeţean PMR Alba, dosar 1/1949, nepaginat. 
35 Ibidem, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, Comisia de Verificare PCR Alba, dosar 3/1949, 
nepaginat. 
36 Ibidem, f. 100. 
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Organul 
Legături cu 

mişcarea înainte 
de 23 august 1944 

Comitetul Judeţean al 
Partidului Muncitoresc 
Român (PMR) 

2 

Organizaţii de masă,  
biroul judeţean 1 

Vârfuri administrative  
(CD, FP, ARLUS) 4 

Plasa Ocna Mureş 1 
Plasa Aiud 1 
Sectorul CFR Teiuş-
Coşlariu 1 

Propuşi pentru subcomisii 3 
Total 13 

 
Semnificativ totodată este un tabel statistic al activiştilor de partid din 

Comitetul Raional Alba, din 195237. Din acesta aflăm faptul că doar doi 
activişti fuseseră încadraţi în PCR din 1944, dar după 23 august (Virgil 
Vingărzan, tipograf, mai târziu director al Bibliotecii Batthyaneum38, şi 
Nicolae Şerdeanu, funcţionar). Numirea lui Vingărzan la conducerea 
Bibliotecii Batthyaneum s-a făcut în ciuda caracterizării în culori negative 
făcute la verificarea din 194939. 

Informaţii similare pot fi regăsite şi în cazul unor simpatizanţi ai 
comuniştilor din Alba Iulia din perioada interbelică, verificaţi în cadrul 
aceloraşi comisii. Astfel, Traian Banciu40, fratele lui Anton Banciu, a fost 
verificat la 29 mai 1949, în calitatea sa de vicepreşedinte al Comitetului 
Provizoriu al Sfaturilor Populare Alba. Aşadar, aflăm că la acea dată avea 51 
de ani şi era de profesie mecanic agricol. A participat la grevele din Arad, din 

                                                            
37 Ibidem, fond Comitetul Raional PCR Alba, dosar 5/1952, f. 80. 
38 Vezi, de pildă, Vingărzan 1956, p. 17-20; Dârjă 2007. 
39 „Este un tovarăş fără conştiinţă de clasă. A cetit în trecut mult, fel de fel de cărţi. A înţeles 
unele probleme din viaţa muncitorimii, dar nu a luat atitudine pentru a sprijini lupta de clasă. 
Este fricos şi serviabil, îi place conţopistoria şi să fie lăsat în pace. În trecut a avut o viaţă de 
boem cu hoinăreală. Primind sarcini de răspundere, a refuzat pretextând mereu că nu-i 
capabil. Fuge de răspundere. S-a lăsat păcălit de elemente care vorbeau mult. Trebuie să fie 
mai vigilent. S-a străduit să ajute Partidul după puterile sale. Trebuie să lichideze cu 
subaprecierea şi să devină mai hotărât faţă de problemele care se frământă zilnic în jurul său” 
(SJAANR, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, Comisia de Verificare PCR Alba, dosar 2/1949, 
f. 54-55). 
40 Ibidem, f. 212. 
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1915, şi la cea a şoferilor, din 1924. Înainte de 23 august 1944, a avut relaţii 
cu unii ilegalişti, oferindu-le acestora locuinţa personală pentru şedinţe sau 
transportând alimente la închisoare pentru deţinuţii politici. A fost arestat în 
octombrie 1943, împreună cu alţi colegi de fabrică, fiind suspectat de 
activitate comunistă. A fost eliberat din lipsă de probe, fără ca nimeni să fie 
închis în urma reţinerii sale. De astfel, după preluarea puterii de către 
comunişti, Traian Banciu va fi membru în unele comisii de verificare, 
dovedindu-se astfel un element de încredere al PCR în judeţ. Decedat în anii 
’70, Traian Banciu a fost înhumat în cimitirul municipal din Alba Iulia, având 
la monumentul funerar simboluri comuniste (secera şi ciocanul). Din păcate, 
datorită crizei locurilor de veci din oraş, precum şi a diverselor „combinaţii” 
ale firmei care administrează cimitirul, acest monument funerar a fost distrus 
în 2014. Este posibil, însă, ca osemintele lui Traian Banciu să se afle în acelaşi 
loc de veci din cimitirul albaiulian. 

 Un alt caz este cel al prim-procurorului Tribunalului Alba, Nicolae 
Demco, verificat şi el în 194941. Membru de partid doar din 1947, Demco, 
deşi caracterizat ca element mic-burghez, fusese preocupat din tinereţe de 
doctrina marxist-leninistă, ducând în rândul prietenilor săi o propagandă 
prosovietică şi antifascistă (sub forma cercului menţionat mai sus). 

Informaţii preţioase privind aderarea la mişcarea muncitorească sau la 
partidele de stânga din perioada interbelică, provin şi din rapoartele unor 
comisii şi subcomisii de verificare organizate pentru diferite oraşe sau plase 
ale judeţului Alba, altele decât municipiul de reşedinţă. Acestea trebuie astfel 
menţionate, pentru a se întregi comparativ situaţia din epocă. Rapoartele 
cuprindeau un scurt istoric al mişcării muncitoreşti din diverse zone ale 
judeţului, având un rol orientativ. Astfel, pentru Aiud, aflăm că mişcări 
muncitoreşti avuseseră loc aici doar în anii 1922 şi 1925, iar PSD nu avea nicio 
influenţă politică în oraş42. Pentru Teiuş relevantă este o informaţie din 
raportul de activitate al Comisiei de Verificare din această zonă (1949), 
condusă de Alexandru Osian43. Astfel, se preciza că, până la alegerile din 1946, 
în Teiuş nu erau decât opt abonaţi la ziarul Scînteia. Cumva hazlie a fost situaţia 
în Zlatna legată de activitatea PSD în perioada interbelică, conform raportului 
Subcomisiei de Verificare din 1949. Astfel, PSD Zlatna avea un comitet 
format din şapte tovarăşi, însă, în alegerile din 1936, nu a reuşit să obţină în 
oraş decât 6 voturi, „ceea ce înseamnă că nici cei din comitet nu au votat cu 
PSD”44. 

                                                            
41 Ibidem, f. 217. 
42 Ibidem, dosar 6/1950, f. 22. 
43 Ibidem, dosar 3/1949, f. 148. 
44 Ibidem, dosar 6/1950, f. 61. 
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Din punctul de vedere al aderenţei spre stânga, totuşi, cea mai bine 
reprezentată localitate din judeţ a fost Ocna Mureş. Rezultatele în alegeri 
obţinute de PSD, aici, în perioada interbelică, confirmă acest fapt, pe de o 
parte, fiind cu mult mai bune decât ale altora din judeţ. Pe de altă parte, 
Marian Dreghiciu, mai târziu primar al oraşului, avea o orientare social-
democrată (apoi comunistă). Raportele menţionate pomeneau acest fapt, 
arătând că social-democraţia de drepta avusese „rădăcini adânci la Uzinele de 
produse sodice”45. Era vorba însă despre o orientare „titelistă” a acesteia. 

Nivelul aderenţei la comunism şi la ideile stângii în judeţul Alba, înainte 
de răsturnarea regimului antonescian, se observă atât în rapoartele, cât şi în 
notele informative înaintate de diverse secţii de poliţie din localităţile 
aparţinătoare, către forurile superioare. Acestea fuseseră trimise cu ocazia 
unor aniversări, când se presupunea că urmau să aibă loc manifestări de gen 
(de pildă, ziua de 1 Mai). De exemplu, Secţia de Poliţie Sebeş, răspunzând 
unei asemenea solicitări, în 1936, având drept scop „identificarea străinilor, 
persoanelor fără căpătâi şi a identificării comuniştilor din localitate”46, preciza 
că, în urma raziilor efectuate, fuseseră găsiţi nouă militari fără bilet de voie, 
un dezertor, trei încorporaţi nesupuşi, un surdomut bănuit de activităţi de 
escrocherie, precum şi 61 de indivizi fără acte. În cazul comuniştilor din raza 
oraşului se spunea: „Activitate comunistă nu se dezvoltă pe raza oraşului, 
deoarece nu avem astfel de elemente identificate de noi până acum”47. În mod 
similar raporta şi Poliţia Abrud, tot pentru anul 1936, arătând însă, în mod 
suplimentar, faptul că Sindicatul Minerilor din Roşia Montană organizase 
tradiţionala sărbătoare de 1 Mai, fără vreo implicare a comuniştilor48. 

Cât priveşte alţi simpatizanţi ai PCR, semnificativ este cazul 
albaiulianului Alexandru Osian. Acesta fusese arestat, la solicitarea Chesturii 
de Poliţie Sibiu, în octombrie 1943, în Alba Iulia49, considerat ca fiind implicat 
într-o reţea comunistă de la Sibiu. Pe lângă această arestare, a mai fost 
percheziţionată şi locuinţa elevului albaiulian Gheorghe Oţelea, fără vreun 
rezultat însă. Osian va fi trimis în lagărul de la Tîrgu Jiu pentru activitate 
comunistă, fiind eliberat după 23 august 1944. În verificarea sa din 194950, se 
preciza faptul că era de meserie tâmplar şi ocupa, la acel moment, funcţia de 
responsabil administrativ finaciar al Consiliului Judeţean Sindical Alba, fiind 
şi directorul Cinematografului „Capitol”. Elevul Gheorghe Oţelea nu a fost 
arestat. Într-o situaţie similară, pe undeva, era şi Emeric Horovitz, care, la 
                                                            
45 Ibidem, f. 51. 
46 Ibidem, fond Chestura de Poliţie Alba, dosar 4/1936, f. 132. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, f. 167. 
49 Ibidem, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 321/1943, f. 1-3. 
50 Ibidem, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, Comisia de verificare PCR Alba, dosar 2/1949, f. 
88. 
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verificarea din 194951, era membru în Comitetul Judeţean al PCR Alba. De 
meserie tinichigiu, în 1943 fusese arestat pentru activitate subversivă 
comunistă şi judecat în procesul de la Sibiu (unde a negat acuzaţiile, spunând 
că mărturiile i-au fost smulse sub presiune). Va fi internat şi el tot în lagărul 
de la Târgu Jiu, unde a avut o comportare exemplară, „fiind educat de tov. 
Sencovici şi alţii”52. Însă, verificarea sa din 1949 nu relevă faptul dacă era sau 
nu albaiulian prin naştere. Totodată, verificările din 1949 au scos la lumină şi 
cazuri când unele persoane au fost demascate ca revendicându-şi nemeritat 
un trecut comunist. Este cazul lui Ştefan Eory, responsabil economic la 
Uniunea Populară Maghiară (exclus din partid în unanimitate)53. 

Nu doar Osian a fost singura persoană de pe raza judeţului Alba, 
bănuită de activităţi comuniste în epocă, al cărui domiciliu a fost 
percheziţionat. Au fost şi alte persoane din Aiud54 Teiuş55, Ocna Mureş56, 
Alba Iulia şi Aiud (1936)57 în acea vreme, ori chiar situaţii aparte, cum a fost 
cea de la Roşia Montană, din 193258. Relevant este, însă, şi un caz din 1943. 
La stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Simion Bărnuţiu, din Alba Iulia, 
se descoperă într-o magazie câteva cărţi comuniste în germană59. Proprietarul 
cărţilor, Gavril Grunfeld (dentist), originar din Sibiu, dar care locuia în Alba 
Iulia, a fost condamnat pentru deţinerea acestora la 3 luni de detenţie, pe care 
le-a executat în Închisoarea Militară din Sibiu60. Totodată, în perioada 
interbelică au fost deţinuţi la Alba Iulia, în Închisoarea Tribunalului (ca 
închisoare de tranzit), o serie de suspecţi comunişti din alte localităţi61. 

Verificarea din 1949 dezvăluie şi alţi simpatizanţi, chiar dacă unii dintre 
ei nu erau originari din judeţul Alba. Astfel, în situaţia lui Iacob Popa62, de 
profesie electrician, membru în Comitetul Judeţean PCR Alba, şeful 
Serviciului de Securitate Judeţean Alba de la acea dată considera că în 
interiorul acestuia se ducea „o luptă” între „micul burghez şi proletarul”. 
Înainte de 23 august 1944, participase la diverse greve la Cluj (fiind suspendat 
10 zile), iar între 1933 şi 1944 avusese relaţii cu partidul. În 1942 a fost arestat, 
                                                            
51 Ibidem, f. 6. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, f. 57, 97. 
54 Ibidem, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 11/1931-1936, f. 24. 
55 Ibidem, f. 27; ibidem, dosar 490/1941, f. 2, 6. 
56 Ibidem, dosar 11/1931-1936, f. 25-26, 28 (în ultimul caz a fost vorba despre o percheziţie 
la domiciliul lui Marian Dreghiciu, viitorului primar comunist al oraşului Ocna Mureş). 
57 Ibidem, f. 24-27.  
58 Ibidem, dosar 134/1932, f. 1-8. 
59 Ibidem, dosar 137/1943, f. 1-7. 
60 Ibidem, f. 4r.-v. 
61 Ibidem, dosar 5/1921-1933, f. 3-4, 10-11. 
62 Ibidem, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, Comisia de verificare PCR Alba, dosar 2/1949, f. 
42. 
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împreună cu alţi ilegalişti (inclusiv pentru contribuţia sa la Ajutorul Roşu), dar 
având o purtare nedemnă, scapă, dând declaraţii compromiţătoare. În mod 
similar se prezentau lucrurile şi în alte oraşe ale judeţului, la aceeaşi verificare. 
De pildă, despre Maria Fărcaş63, de profesie muncitoare, secretara plăşii Aiud 
a Uniunii Femeilor Democrate din România, se arată că „a cunoscut partidul 
în ilegalitate, dând ajutor unor tovarăşi ilegalişti şi soţului care a lucrat în 
ilegalitate”. La Zlatna, în situaţia lui Iosif Haidu64, de profesiune croitor, 
responsabil de cadre la organizaţia de plasă PCR, se arăta că „a fost din 
copilărie influenţat de tatăl său, care nutrea sentimente socialiste […]. În 1940 
a avut legături cu UTC-ul [n.a. la Cluj], timp de 4 luni”. Deoarece ajunge 
şomer, se mută în Aiud, întorcându-se ulterior la Cluj, „pierzând astfel 
legătura cu UTC-ul, pe care n-o mai reia”. 

La Alba Iulia relevantă era situaţia lui Iosif Simion65, de meserie 
pantofar, la momentul verificării menţionate fiind vicepreşedinte al 
Comitetului Provizoriu al Sfaturilor Populare Alba. Se arăta că „a mai avut 
legături sporadice cu unii tovarăşi de ai noştri ilegalişti, care i-au dat şi 
manifeste odată în 1936, din teama de a nu fi prins a ars o parte din 
manifestele primite”66. 

Un caz aparte este cel al lui Alexandru Schesinger67, de profesie 
tinichigiu, membru PCR din 1944, în momentul verificării fiind secretar 
judeţean al Comitetului Democratic Evreiesc şi inspector judeţean la 
Cinexfilm. Evreu ca origine, Schesinger a avut legături cu mişcarea sionistă 
pe care le întrerupe, pentru ca în 1943 să fie arestat pentru activitate 
antifascistă şi judecat de Curtea Marţială de la Sibiu. Internat în lagărul de la 
Târgu Jiu, dovedeşte însă o comportare demnă. Era caracterizat însă la 
verificare ca având apucături mic-burgheze (datorate familiei), dar ataşat 
partidului, chiar dacă nu pricepea „bine încă ce-i partidul”68. Nu doar 
albaiulieni au ajuns în lagărul de la Târgu Jiu, bănuiţi fiind de activităţi 
comuniste. Astfel, Victor Miess, mandatar la Uzinele „Solvay” din Ocna 
Mureş, a fost arestat, în esenţă, datorită suspiciunilor faţă de el, deoarece 
făcuse parte din Armata Roşie a lui Béla Kun. Conform mărturiei fratelui său, 
Frederic Miess, acesta „în lagărele de concentrare [n.a. de la Caracal şi Târgu 
Jiu] a explicat marxismul alături de tov. Gheorghe Gheorghiu Dej şi altora, 
făcând propagandă contra războiului”69. 

                                                            
63 Ibidem, f. 150. 
64 Ibidem, f. 193r.-v. 
65 Ibidem, f. 213. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem, dosar 2/1949, f. 219-220. 
68 Ibidem, f. 220. 
69 Ibidem, fond Personal Marian Dreghiciu, dosar 23/1962, f. 17. 
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Detalii despre alţi simpatizanţi ai Partidului Comunist Român din Alba 
Iulia se mai regăsesc şi în autobiografiile scrise Dumitru Ciumbrudean şi de 
Anton Banciu sau în diversele referinţe despre activitatea acestora. Astfel îi 
găsim menţionaţi pe Ignaţiu Stern, Adolf Geiner sau Nicolae Turdeşan. 
Geiner mărturisea astfel, într-o referinţă despre Dumitru Ciumbrudean, cum 
că luase contact pentru prima dată cu PCR în Alba Iulia, în 1932, în cadrul 
unui grup minuscul, dar cât de cât organizat70. Totodată, Ciumbrudean 
menţionează în autobiografiile sale şi numele unor informatori ai Siguranţei 
din Alba Iulia, care au căutat să se infiltreze printre comunişti. Este cazul lui 
Nicolae Ciuhat din Alba Iulia71, care, la un moment dat, îl căuta la Cluj pentru 
a-i cere îndrumări şi manifeste comuniste pentru a le răspândi pe Valea Jiului. 
Circumspect fiind, Ciumbrudean îl refuză, considerându-l suspect şi negând 
orice legătură cu mişcarea muncitorească. După Ciumbrudean, Ciuhat ar fi 
fost deconspirat ca agent al Siguranţei, după 23 august 1944. În orice caz, 
marea majoritate a acestor mărunţi simpatizanţi ai comunismului din Alba 
Iulia, înainte de 23 august 1944, au fost printre primii, la nivel local, care s-au 
înscris în PCR, după căderea regimului antonescian. O radiografie 
concludentă a situaţiei comuniştilor din Alba Iulia, înainte de răsturnarea 
regimului antonescian, o oferea Virgil Vingărzan, într-un memoriu conceput 
la 28 decembrie 1945 şi înaintat Comitetului Judeţean al PCR Alba: 

„Propriu-zis tovarăşi comunişti în Alba Iulia nu au fost, doar ştiam pe vreo 
câţiva pe care lumea îi ştia că sunt comunişti: Banciu Anton, mecanic, 
Ciumbrudean Dumitru, frizer, Roşu, vânzător de ziare şi debitor de tutun, 
Sabin Solomon, Bindea, plutonier, pensionar, Vădean Vasile, zidar şi alţii. 
Aceştia erau în era de după războiul mondial”72. 
Semnificativă este şi situaţia privind solicitatea Ministerului Justiţiei, din 

25 septembrie 1944, asupra constituirii la nivel local a comisiilor de triere a 
barourilor de avocaţi73. În situaţia Baroului Alba, în propunerile formulate la 
2 octombrie 1944, se preciza: „În cazul că D-voastră nu-l acceptaţi [n.a. pe 
avocatul Mârza Atanasie], propunem pe avocatul evreu dr. Springer Aladar, 
avocaţi comunişti sau social democraţi neexistând în Baroul Alba [subl.a.].”74 
 

Dumitru Ciumbrudean 
Este de departe cel mai cunoscut comunist albaiulian de până la 23 

august 1944. Două motive explică acest fapt. Pe de o parte, celebrul său jurnal 

                                                            
70 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 45. 
71 Ibidem, vol. I, f. 3. 
72 SJAANR, fond Comitet Judeţean PCR Alba, dosar 1/1945, f. 150. 
73 Ibidem, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 3/1944, f. 23. 
74 Ibidem, f. 21. 
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ţinut în anii primei conflagraţii mondiale, publicat în foileton în perioada 
interbelică (în peste 250 de numere ale ziarului clujean România nouă, în 1936-
1937) şi reeditat câteva decenii mai tîrziu, adică în 196975 (utilizat în cercetările 
istorice mai vechi şi mai noi76). Precum o relevă dosarul său aflat la Arhivele 
Naţionale Istorice Centrale, Ciumbrudean a întâmpinat unele dificultăţii la 
publicarea jurnalului, situaţie care a amânat, pentru o vreme, apariţia lui77. 

Pe de altă parte, este vorba despre situaţia în care pentru o anumită 
perioadă de timp Ciumbrudean a îndeplinit funcţia de director al Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, la acea vreme Muzeul Regional (de la 1 
octombrie 1949 până la 26 septembrie 1956), succedându-i arheologului Ion 
Berciu78. În această postură a fost menţionat adeseori ca fiind unul dintre 
elementele care a contribuit la instaurarea noii ordini, cel puţin la nivelul vieţii 
culturale din Alba Iulia. Însă, nu există la nivelul cercetărilor istorice, de 
dinainte şi de după 1989, vreo tentativă de a îi reconstitui traiectoria vieţii sale. 
Astfel, cele mai multe referinţe se bazează pe datele oferite de autobiografia 
sa, inserată în jurnalul ţinut în anii primei conflagraţii mondiale, şi publicat 
ulterior, la care s-au adăugat o serie de elemente bazate mai mult sau mai puţin 
pe surse orale79. 

S-a născut la 16 decembrie 1890, la Alba Iulia, părinţii săi fiind, conform 
autobiografiei sale80, oameni săraci. Tatăl, Silvestru Ciumbrudean (1860-
1937), era zidar de meserie81, muncind inclusiv ca zilier în Alba Iulia şi în 
împrejurimi. Un timp a fost cantor la biserică, fiind implicat în activităţi care 
ţineau de unele aspecte ale mişcării naţionale82. Dumitru Ciumbrudean îl 
prezintă în culori pozitive, spunând că pasiunea pentru teatru a moştenit-o de 
la tatăl său. Acesta, apropiat de mişcarea sindicală, obişnuia să organizeze 
spectacole de teatru de diletanţi în Alba Iulia, la care adeseori, în copilărie, 
Dumitru Ciumbrudean participase83. Mama lui, Maria Ciumbrudean (1863-
1951), a fost casnică. Familia a avut şapte copii, în 1953 precizîndu-se faptul 
că doi dintre ei decedaseră, iar ceilalţi îşi desfăşurau activitatea fie în Alba Iulia, 
fie în Bucureşti. Dintre aceştia, se pare că doar fratele său, Vlad Ciumbrudean, 
                                                            
75 Ciumbrudean 1969. 
76 Negustor 2010, p. 17, 19; Negustor 2013, p. 17; Stănescu 2016, p. 97; Maior 2016, p. 8. 
77 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 170-171. 
78 Vezi, de pildă, Dărămuş 2009, p. 395, nota 35. Autorul susţine, în mod eronat, faptul că în 
1948 Dumitru Ciumbrudean îi succeda lui Ion Berciu la conducerea muzeului albaiulian. 
79 Mircea, Cutean 2013. 
80 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 13. 
81 Apolzan 1902, p. 499. 
82 Vezi, de pildă, Loc deschis 1897, p. 502; I. R. 1898, p. 112. 
83 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 41. 
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tâmplar de meserie, a fost implicat în politică, în Bucureşti, încă din anii 
ilegalităţii (răspândind presă şi manifeste comuniste). Dumitru Ciumbrudean 
a prezentat în dosarul său informaţii detaliate despre ceilalţi membri ai 
familiei, ajungând cu descrieri inclusiv la nivelul cumnaţilor84. Astfel, 
precizează faptul că unii membri ai familiei au avut de suferit din cauza 
opţiunilor sale politice, aici numindu-i pe tatăl şi mama sa, precum şi soţia. 
De pildă, în 1921, când Dumitru Ciumbrudean a fost arestat, tatăl său a scris 
cu mâna nişte manifeste de protest, pe care le-a lipit pe pereţii tribunalului din 
localitate. Pentru aceasta a fost bătut şi arestat timp de câteva săptămâni, în 
Alba Iulia. Într-una dintre autobiografiile sale mărturisea că, în 1921, când a 
fost arestat, anchetatorii i-ar fi arătat, pentru a-l intimida doar, o cerere de 
divorţ fomulată de soţia sa, Ghizela, inevitabilă dacă refuza să se lase de 
politică. Nerecunoscând scrisul soţiei, nu i-a dat crezare85. 

De asemenea, amintea faptul că şi copii săi au suferit, din aceeaşi 
pricină, o serie de persecuţii. Amintea, de exemplu, cazul fiului său, Tiberiu 
Ciumbrudean, persecutat de către profesorii albaiulieni Virgil Cucuiu şi 
Eugen Hulea86. Ultimul, de pildă, fiind „ţărănist”, îi lăsase, în mod intenţionat, 
fiul corigent la un moment dat. De altfel, fiul său se născuse în perioada sa de 
detenţie, după arestarea din 1921. Mai târziu, Tiberiu Ciumbrudean va absolvi 
Facultatea de Medicină de la Cluj (la Sibiu, în perioada ocupării hortyste a 
Ardealului de Nord)87, ajungând chiar directorul Spitalului din Alba Iulia. 
Lenina, fiica sa, a fost funcţionară. 

Dumitru Ciumbrudean urmează şase clase primare în Alba Iulia, după 
care este acceptat ca ucenic la Tipografia Schasser din Alba Iulia, însă a fost 
nevoit să renunţe din motive de sănatate. Ulterior, devine ucenicul frizerului 
albaiulian Petru Herman, de la care învaţă maghiară şi germană. În 1906 îşi 
încheie perioada de ucenicie, muncind ulterior ca frizer în Reghin, Târgu 
Mureş, Dumbrăveni şi Sighişoara. În 1908 pleacă la Budapesta, unde rămâne, 
până la 1911, când este încorporat la Regimentul 50 Infanterie din Alba Iulia, 
specializându-se ca telefonist, sanitar şi „măsurător de distanţă pe câmp de 
luptă”, având gradul de caporal. După trei ani de serviciu militar, intenţiona 
să se ducă la Paris, însă izbucnirea primei conflagraţii mondiale îl determină 
să plece la război în Galiţia cu unitatea din Alba Iulia88. Datorită rănilor 
căpătate în conflagraţie şi-a pierdut trei degete de la mâna dreaptă, fiind 

                                                            
84 Ibidem, f. 52-55. 
85 Ibidem, f. 31. 
86 Ibidem, f. 53. 
87 Ibidem, f. 4; Ciumbrudean 1952, p. 122. Vezi şi Ministerul 1946, p. 7398. 
88 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 14. 
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considerat invalid de război89 (pensia i-a fost retrasă în 1943, fapt pe care l-a 
considerat un abuz90). 

La alegerile din 1920, organizaţia PSD Alba (avându-l ca secretar pe 
Ciumbrudean) a fost angrenată în alegeri91, candidatul acesteia fiind Ioan 
Creţu, cizmar. Contracandidat a fost Iuliu Maniu. Conform mărturiei lui 
Ciumbrudean, Creţu ar fi obţinut cu 195 voturi mai multe decât Maniu, însă, 
datorită falsificării proceselor verbale la Ciugud, Maniu a fost declarat ales cu 
5 voturi mai multe92. Acest fapt l-a determinat pe Ciumbrudean să se apropie 
tot mai mult de poziţia Bucureştiului în ceea ce priveşte orientarea mişcării 
socialiste, îndepărtându-se de cea din Cluj. De altfel, în autobiografiile sale, 
precum şi în volumul al doilea al jurnalului său, el îi numea pe social-
democraţii reprezentaţi de Iosif Jumanca sau Ioan Flueraş, drept trădători93. 

În 1921, i se retrage, pe motive politice, brevetul industrial. Documente 
ce se găsesc la Serviciul Judeţean Alba atestă faptul că a fost urmărit de către 
Siguranţa vremii. Astfel, ar fi vorba, de pildă, despre percheziţia făcută la 
domiciliul său din Alba Iulia, în 1925. Motivaţia acesteia, semnată de 
judecătorul de instrucţie dr. Rubin Patiţia, arăta că suspectul Dumitru 
Ciumbrudean, deşi fost deţinut politic, nu se putea abţine de la propagarea 
ideilor comuniste printre elevi şi militari94. Astfel, se căutau probe pentru a-l 
incrimina. Episodul a fost menţionat şi în publicaţia Facla, condusă de N. D. 
Cocea, arătându-se faptul că percheziţia se terminase doar cu bruscarea 
familiei „muncitorului Ciumbrudean”: a mamei de 72 de ani, a copilului de 3 
ani, precum şi a soţiei. Astfel, se concluziona: 

„Abuzurile siguranţei devin din ce în ce mai odioase. Cei în drept trebuie să 
îşi dee seama că aceste acte nu servesc decât la trecerea unei indignări generale 
şi la menţinerea unei atmosfere de nemulţumire şi agitaţie”95. 
Menţionarea cazului în Facla făcea parte dintr-o strategie bine pusă la 

punct de către publicaţie de a arăta abuzurile la care erau supuşi muncitorii şi 
simpatizanţii mişcării socialiste/comuniste din România acelei vremi. 
Ciumbrudean a menţionat, de altfel, într-una dintre autobiografiile sale, faptul 

                                                            
89 Ibidem, vol. II, f. 142. 
90 Ibidem, f. 75. 
91 Ibidem, vol. I., f. 18-19. 
92 Ibidem. 
93 Ciumbrudean 1952, p. 33. Pentru prezentul articol am utilizat exemplarul dactilografiat 
(1952) al celui de-al doilea volum al jurnalului aflat în Arhiva Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia. 
94 SJAANR, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 45/1925, f. 1-4. 
95 Facla 1925a, p. 4. 
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că într-o anumită perioadă (mai ales când şi-a desfăşurat activitatea în 
Bucureşti) obişnuia să ofere „informaţii” pentru ziarul Facla96. 

Locuinţa cumnatului său, Carol Schreiber, la 17 august 1931, a fost, de 
asemenea, percheziţionată, pentru a se descoperi cărţi sau publicaţii 
comuniste „cu conţinut incendiar”, aparţinând lui Ciumbrudean97. Astfel, au 
fost găsite şi confiscate 478 de exemplare din Burghezul timpului, scrise de 
Ciumbrudean, 12 exemplare din ziarele Înainte şi Munca zilnică, ale Blocului 
Muncitoresc Ţărănesc, 6 numere din Viaţa muncitoare, a Uniunii Sindicatelor 
Unitare din România, 3 exemplare din Proletarul, ale Partidului Socialist al 
Muncitorilor din România, un exemplar din Tânărul luptător şi unul din Izbânda 
socialistă. Schreiber declară, însă, că acele tipărituri aparţineau, în totalitate, 
cumnatului său, care l-ar fi rugat să le depoziteze o vreme, deoarece nu avea 
suficient spaţiu pentru acestea în locuinţa sa din Bucureşti. De asemenea, 
Schreiber menţiona că ţinuse cărţile închise într-un dulap şi dacă ar fi ştiut 
despre conţinutul lor, nu ar fi admis depozitarea acestora în propria locuinţa98. 
Aceste elemente confirmă faptul că Dumitru Ciumbrudean participase, într-
o oarecare măsură, la difuzarea presei comuniste, în perioada în care a locuit 
în Bucureşti. Dar, precum se preciza într-un raport asupra activităţii sale din 
anii ’60, „nu rezultă că el ar fi organizat într-un nucleu al partidului sau să fi 
luat parte la alte acţiuni”99. 

După încheierea Primului Război Mondial, Dumitru Ciumbrudean 
lucrează ca frizer în Alba Iulia (1921-1924100, 1934), Sibiu, Bucureşti (1924-
1934) şi Cluj (1936-1940). În perioada sa bucureşteană, mărturisea că i-a 
cunoscut personal, printre alţii, pe Panait Muşoiu (pe care l-a vizitat inclusiv 
în anii celei de-a doua conflagraţii mondiale la Bucureşti), Alexandru Sahia, 
Gheorghe Vasilescu-Vasia sau Camil Baltazar (care-i refuzase publicarea 
amintirilor din anii Primului Război Mondial), fiind, în acelaşi timp, urmărit 
şi chiar fiindu-i percheziţionată locuinţa (viligent, mărturisea că-şi ascunsese 
cărţile, punând altele cu tematică religioasă în locul lor)101. La Cluj ajunge să 
fie implicat, din nou, în activitatea sindicală, ca reprezentant al breslelor 
(participă la un congres la Sighişoara, unde ar fi fost reţinut de poliţie câteva 

                                                            
96 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 40. 
97 SJAANR, fond Parchetul Tribunalului Alba Iulia, dosar 1/1931-1936, f. 1-4. 
98 Ibidem, f. 3. 
99 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 159. 
100 Vezi detalii privind numărul angajaţilor săi şi a contribuţiilor sociale pentru perioada în 
care a fost frizer în Alba Iulia (SJAANR, fond Casa de Asigurări de Sănătate, dosar C 87/1921-
1925, f. 1-3). 
101 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 40. Vezi şi vol. II, f. 91. 
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ore), iar într-o anumită perioadă se implică în campania electorală a Blocului 
Muncitoresc Ţărănesc în judeţul Alba (la Zlatna, împreună cu încă un coleg, 
arestat, conform mărturiei lui)102. După cedarea Ardealului de Nord Ungariei, 
revine în Alba Iulia, unde îşi desfăşoară activitatea ca frizer pe toată perioada 
războiului. Este acuzat mai târziu că a încercat să beneficieze de pe urma 
statutului său de refugiat, inclusiv în ceea ce priveşte afacerea sa. Astfel, a 
deschis o firmă de frizerie în Alba Iulia sub titulatura „La Refugiatul”103. După 
23 august 1944 se implică în constituirea PCR în Alba Iulia (la fel şi a UTC-
ului). A participat la comisiile de triere a unor legionari arestaţi sau suspecţi 
antonescieni din Alba Iulia (înlocuindu-l pe Anton Banciu)104. Conform 
jurnalului său, la un moment dat, a fost înlăturat din PCR. În opinia lui, 
excluderea a fost una abuzivă, datorându-se unei „bisericuţe” dornice de 
parvenire şi putere, apărută în cadrul organizaţiei locale (compusă din fraţii 
Kelety şi Anton Banciu, printre alţii)105. De altfel, la întrunirea Frontului 
Naţional Democrat din Alba Iulia, din noiembrie 1945, Ciumbrudean apare 
ca reprezentant al Uniunii Patrioţilor (organizaţie ce în epocă gravita în jurul 
PCR), din partea căreia a şi luat cuvântul. Ciumbrudean mărturisea că, la 
propunerea lui Alexandru Moghioroş, a înfiinţat Uniunea Patrioţilor, 
devenind preşedinte (deşi nu şi-a dorit acest lucru). De altfel, la scurt timp 
după aceea, a demisionat, considerând că „delegaţia sa a fost temporară”106. 
Uniunea Patrioţilor nu a fost, totuşi, o organizaţie de neglijat la nivelul 
judeţului Alba. Astfel, la un moment dat, aceasta propunea, la 11 noiembrie 
1945, împreună cu Sindicatele Unitare, Apărarea Patriotică şi Frontul 
Plugarilor, înlocuirea şi arestarea unor elementele considerate duşmănoase în 
judeţ, printre care primarul, ajutorul de primar, chestorul Poliţiei, şeful 
Siguranţei, preşedintele Camerei de Comerţ şi a Căminului de Ucenici, a 
Comandantului Garnizoanei (colonelul Hulubei), precum şi a proprietarilor 
de fabrici (ing. Moldovan, de la Fabrica de Încălţăminte „Helia”, Crişan 
Gavril, directorul Societăţii Generale Transilvane Alba Iulia, Gh. Costescu, 
directorul general al Incoop Alba, vărul mareşalului Antonescu) sau alte 
personalităţi locale (Cristureanu, fostul şef al Siguranţei Alba, dr. Danil Tecău, 
colaborator al lui Valer Pop, Alexandru Hodoş, Maria Antonescu şi Veturia 

                                                            
102 Ibidem, vol. II, f. 75. 
103 Ibidem, f. 212. O altă acuză a fost faptul că se ocupa de abonarea refugiaţilor la săptămânalul 
Ardealul, organ liber de luptă şi afirmare românească al refugiaţilor şi expulzaţilor din Ardeal 
ce a apărut între 1941 şi 1946. Din 1942 directorul ziarului a devenit Constantin Hagea 
(Ţepelea 1995). 
104 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 3-4. 
105 Ciumbrudean 1952, p. 320, 330; ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid 
cu stagiu din ilegalitate care au încetat din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 74. 
106 SJAANR, fond Comitetul Judeţean al Uniunii Patrioţilor Alba, dosar 1/1944, f. 2. 
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Goga)107. De asemenea, se solicita să fie întregit completul de judecată al 
Tribunalului Alba cu judecătorul Nicolae Demco (un apropiat al 
comuniştilor)108. Totodată, atât Ciumbrudean, cât şi Banciu (alături de 
Alexandru Klein) au fost protagonişti şi ai altor tentative similare de înlăturare 
a aceloraşi elemente considerate periculoase, adică legionare (Daniel Tecău, 
Octavian Moldovan şi Gheorghe Costescu), prin denunţuri directe făcute la 
Parchetul Tribunalului Alba109. 

Ciumbrudean a participat, totodată, la manifestaţiile împotriva 
guvernului Rădescu, la Bucureşti, în 24 februarie 1945, episod relatat pe larg 
atât al doilea volum al jurnalului său, cât şi în diversele memorii/ autobiografii 
trimise forurilor superioare de partid din anii ’50110. Oricum, încă din a doua 
jumătate a anului 1945, la nivelul organizaţiei locale a PCR Alba, începeau să 
apară propuneri de reprimire a lui Ciumbrudean în partid. Astfel, Virgil 
Vingărzan, într-un memoriu din 22 decembrie 1945, preciza faptul că 
Dumitru Ciumbrudean ar fi fost potrivit pentru munca organizatorică a PCR 
Alba, însă acest lucru nu se putea întâmpla, până când „nu îi va fi clarificată 
situaţia”111. Cândva, în 1946, Ciumbrudean a fost însă reprimit în PCR, fiind 
implicat în alegerile parlamentare din 1946112. Astfel, în 1947 îl găsim ca fiind 
responsabil al departamentului Cadre al organizaţiei PCR Alba113. În acea 
perioadă ne apare ca fiind perfect integrat în partid, precum o dezvăluia 
caracterizarea sa: „[…] devotat, cinstit, serios. Sarcinile le duce la îndeplinire. 
Vigilent, disciplinat. Citeşte marxism”114. Spre deosebire de Ciumbrudean, 
Nicolae Turdeşan era portretizat în culori contradictorii: „[…] activ, fără spor. 
Îi plac intrigile, îndeplineşte confuz sarcinile. Practic, afemeiat şi beţiv. Cinstit 
şi corect”115. Reintegrat în partid, Dumitru Ciumbrudean a depus o muncă 
asiduă privind întocmirea unor statistici precise ale membrilor PCR, 
cuprinzând, uneori şi caracterizările acestora116. 

Într-un alt sens, Ciumbrudean ajungea, după război, administrator la 
Fabrica de Săpun „Breckner” din Alba Iulia, iar apoi la Fabrica „Jickeli” 

                                                            
107 Ibidem, f. 1. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 48/1944, f. 49-58. 
110 Ciumbrudean 1952, p. 325. 
111 SJAANR, fond Comitet Judeţean PCR Alba, dosar 1/1945, f. 151v. 
112 În timpul alegerilor a fost responsabil cu „maşinile de teren” (ANRANIC, colecţia Dosare 
de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 
61). Pentru alegerile parlamentare din anul 1946 din judeţul Alba, vezi Giurgiu 2007. 
113 SJAANR, fond Comitetul Judeţean PCR Alba, dosar 24/1947, f. 40. 
114 Ibidem, f. 138. 
115 Ibidem. De notat este şi faptul că în 1945 Nicolae Turdeşan devenea „ajutor de primar” în 
Alba Iulia (Decrete 1945, p. 5052). 
116 Ciumbrudean 1946, f. 1-74. 
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(fierărie)117. În 1948 îşi lichidează afacerea ca frizer (pentru care fusese acuzat 
că se comporta ca un adevărat exploatator, acuză reluată şi în anii ’50), 
devenind, la 12 ianuarie, consilier la Ministerul Comunicaţiilor şi 
Informaţiilor118. În această postură, ajunge să se ocupe de problemele 
culturale din judeţ, incluzând aici direcţiunea presei, direcţiunea teatrelor, 
direcţiunea muzicii, direcţiunea literară, direcţiunea cinematografică119, 
direcţiunea artelor plastice şi direcţiunea Oficiului Naţional de Turism. 
Notiţele sale120, referitoare la această activitate, păstrate în Arhiva Muzeului 
Naţional al Unirii, sunt extrem de preţioase, nefiind, până la ora actuală, 
valorificate din punct de vedere ştiinţific. În această calitate, Ciumbrudean 
mărturisea faptul că organizase 178 de cămine culturale, 120 de biblioteci, 
câteva atenee culturale, şase cinematografe în diverse comune, plus o serie de 
alte activităţi culturale. De asemenea, arăta că reuşise să-l scoată pe 
protopopul ortodox ţărănist Alexandru Baba din casa culturală unde acesta 
locuia, mascată sub titulatura de casă parohială, prin judecată. Clădirea a fost 
ulterior transformată în ateneu popular121. Nu era prima dată când 
Ciumbrudean îl avea în vizor pe protopopul Baba, pomenindu-l de câteva ori 
în jurnalul său din timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale. Astfel, 
descriind sărbătorirea zilei de 1 decembrie 1943 la Alba Iulia, unde Baba 
ţinuse o cuvântare, Ciumbrudean îl numea „taurul vicar”122. Şi Ardealul luptător 
îl critica în 1945, când Baba refuzase (printre puţinii din Alba Iulia) să 
arboreze steagul sovietic, ca omagiere a căderii Berlinului datorată victoriilor 
Armatei Roşii, considerându-l un reacţionar: „care prin aceasta a adăugat încă 
o filă la dosarul purtării sale antipatriotico-democrate”123. Totodată, în 
postura de consilier la Ministerul Comunicaţiilor şi Informaţiilor, 
Ciumbrudean arăta că a descoperit, la un moment dat, o sustragere de bunuri 
valoroase (incunabule) din Bibiloteca Bathyaneum din Alba Iulia, ceea ce a 
dus la cercetări, precum şi la sigilarea clădirii124. 

                                                            
117 Ministerul 1945, p. 810. 
118 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 26. 
119 Vezi în cazul numirii sale pentru judeţul Alba în „Comisiunile de inventariere şi evaluare 
a intreprinderilor cinematografice, aparţinând Statului” (Ministerul 1948b, p. 5634). Pentru 
rolul cinematografului ca instrument ideologic în Alba Iulia vremii, unde este menţionat şi 
Dumitru Ciumbrudean, vezi Roşu 2014. 
120 Ciumbrudean 1948-1949, f. 1-31. 
121 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 51. 
122 Ciumbrudean 1952, p. 250. 
123 Între puţinii 1945, p. 4. 
124 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 51. 
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În 1947 şi apoi în 1948 Ciumbrudean a fost numit în comisiile 
interimare de administrare ale judeţului Alba125, respectiv ale municipiului 
Alba Iulia126. 

Mai departe, Ciumbrudean ajunge să facă parte din comisia de unificare 
a Bisericii Ortodoxe cu cea greco-catolică. Însemnările sale legate şi de această 
activitate se regăsesc tot în Arhiva Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia127, 
nefiind valorificate, deşi ele oferă informaţii extinse pentru posibilii 
cercetători preocupaţi de acest subiect. Din 1949 şi până în 1956, îndeplineşte 
funcţia de director al Muzeului din Alba Iulia, de unde este şi pensionat. În 
diversele sale memorii înaintate conducerii Partidului Comunist Român, 
Ciumbrudean, la un moment dat, îşi justifica poziţia de conducere dobândită, 
prin pasiunea sa pentru cultură, istorie şi muzee, pe care o manifestase încă 
din copilărie şi din perioada sa budapestană128. În calitate de director al 
muzeului s-a preocupat de îmbunăţirea activităţii acestuia, lărgind colecţiile 
deţinute129. Toate, însă, în linia directivelor de partid primite. De asemenea, 
s-a preocupat inclusiv de conservarea şi îngrijirea Cetăţii Alba Iulia. A decedat 
în Alba Iulia, la 15 aprilie 1985, fiind înmormântat în cimitirul central al 
oraşului, la locul său de veci, mai târziu, alăturându-se atât soţia Ghizela, 
precum şi fiul Tiberiu (2016). În necrologul care i s-a publicat în ziarul Unirea, 
în 1985, se preciza faptul că a fost membru de partid cu stagiu în ilegalitate, 
care a luat parte la Congresul de Constituire a PCR din 1921, iar după 
„eliberarea ţării” îndeplinise diverse activităţi de partid şi de stat, fiind distins, 
pentru toate acestea, cu ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România130. 

De asemenea, Ciumbrudean a fost preocupat de literatură, fiind autor 
de piese de teatru, schiţe şi nuvele131 (unele încadrabile „teatrului proletar”132). 
Chiar dacă valoarea acestora este, astăzi, una modestă, totuşi situaţia relevă 
un interes aparte al său înspre direcţii depăşindu-i cu mult condiţia socială. 
De altfel, în notiţele autobiografice, Ciumbrudean descrie şi o serie de 
episoade legate de dificultăţile întâmpinate atât în punerea în scenă a unor 
piese de teatru, cât şi în publicarea jurnalului său din anii primei conflgraţii 
mondiale. De exemplu, în 1921, piesa sa, Ce zice satul, a avut probleme în a fi 

                                                            
125 Deciziuni 1947, p. 5716. 
126 Deciziuni 1948, p. 816. 
127 Ciumbrudean 1948-1949, nepaginat. 
128 Pentru activităţile desfăşurate de Dumitru Ciumbrudean în timpul în care a fost directorul 
muzeului, vezi, de pildă, MNUAI, dosar I/1950; dosar VI/1950; dosar VI/1952; dosar 
III/1953; dosar VI/1953; dosar V/1956. 
129 Ibidem, dosar I/1950, f. 2, 8, 74; dosar VI/1953, f. 6. 
130 Unirea 1985, p. 7. 
131 De pildă, Ciumbrudean 1928; Ciumbrudean 1935a; Ciumbrudean 1935b; Ciumbrudean 
1945a; Ciumbrudean 1945b, Ciumbrudean f.a. 
132 Andreescu 1977, p. 170. 
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reprezentată pe scena teatrului din Alba Iulia, fiind necesară intervenţia 
inspectorului Muncii din Cluj133. În mod similar, în 1935, piesa de teatru Se 
mişcă munţii, având ca tematică Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, a fost 
oprită după a treia reprezentaţie, la intervenţia Prefecturii Alba134. Un alt 
aspect interesant al acestei situaţii este momentul în care Ciumbrudean şi-a 
conceput creaţiile literare. Astfel, comedia într-un act, De ce nu avem şi noi 
arestaţii noştri, a fost scrisă la Alba Iulia, la 1 decembrie 1940, chiar în noaptea 
în care fusese arestat şi deţinut la sediul poliţiei locale135. Dacă ţinem cont atât 
de producţia sa literară, precum şi de cantitatea voluminoasă a actelor 
concepute de el şi aflate în dosarul său, la care se adaugă jurnalele şi notiţele 
legate de diverse activităţi desfăşurate, se poate considera faptul că Dumitru 
Ciumbrudean a fost un „grafoman” desăvârşit. 

Episodul arestării din 1940 este detaliat în paginile dosarului său, din 
cauza unei suspiciuni privind scurgerea de informaţii către Siguranţă, avându-
l în centru pe Ciumbrudean, pe de o parte, şi Ioan Meţiu136, pe de altă parte137. 
Versiunile oferite de cei doi sunt diferite, fiecare acuzându-se reciproc ca fiind 
informator al Siguranţei. Arestarea s-a produs în 30 noiembrie, cu ocazia 
venirii generalului Antonescu şi a lui Horia Sima la Alba Iulia. În jurnal, însă, 
Ciumbrudean relatează episodul întâlnirii cu Ioan Meţiu în sediul Siguranţei, 
dar nu-l numeşte pe acesta decât ca „un cunoscut”. Relaţiile sale cu Sabin 
Solomon au fost de asemenea incriminate, mai ales pe durata şederii sale în 
Cluj. De aceea, organizaţia ilegală din Cluj l-a evitat, considerându-l un posibil 
element suspect138. Oricum Sabin Solomon rămâne un personaj ilegalist 
interesant, asupra căruia au planat, în mod nejustificat, se pare, aceste acuzaţii. 
De remarcat este şi faptul că Anton Banciu şi Nicolae Turdeşan (doi dintre 
cei mai cunoscuţi comunişti albaiulieni de dinainte de 23 august) au fost cei 
care l-au denunţat în 1950 organelor Securităţii Statului139. 

Activitatea politică 
Ca şi în cazul lui Anton Banciu, autobiografia lui Dumitru 

Ciumbrudean oferă detalii extinse asupra activităţii sale în legătură cu 
mişcarea socialistă şi comunistă. Totuşi, faţă de unele detalii pe care le oferă, 
trebuie păstrate o serie de rezerve, elementele aduse în discuţie fiind cel puţin 

                                                            
133 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 1. 
134 Ibidem, f. 2. 
135 Ciumbrudean 1952, p. 66. 
136 Pentru activitatea lui Meţiu din perioada ilegalităţii, vezi Neagoe-Pleşa 2014, p. 98, 103, 
106; Burcea 2014, p. 341-342, 344, 346. 
137 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 1-22. 
138 Ibidem, f. 212. 
139 Crăcană 2013, p. 192-193. 
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interpretabile. Mă refer aici la perioada de dinainte de 1914, greu de verificat, 
în condiţiile în care îşi desfăşurase activitatea în Budapesta. De asemenea, 
jurnalele sale au fost publicate sau dactilografiate la intervale de timp 
considerabile faţă de întâmplările reale, şi astfel este posibil ca Dumitru 
Ciumbrudean să fi intervenit cu ajustări în ambele cazuri. 

Conform mărturisirii sale140, prima dată a intrat în contact cu ideile 
socialiste în perioada de ucenicie ca tipograf în Alba Iulia, extinzându-le, la 
nivel de cunoştiinţe, în perioadă budapestană. În 1907, devenea membru al 
PSD, filiala românească din Ungaria. Începe să fie implicat în mişcarea 
sindicală din aceeaşi perioadă. Precum o relevă atât autobiografia sa, cât şi 
jurnalul său din timpul Primului Război Mondial, în perioada desfăşurării 
ostilităţilor rămâne un simpatizat al ideilor socialiste, iar la publicarea 
jurnalului său în România nouă (1936-1937), pasajele care se referau la aceste 
aspecte au fost cenzurate. 

A participat la evenimentele prilejuite de Adunarea de la Alba Iulia, de 
la 1 Decembrie 1918. Citirea în paralel a jurnalului său, pe de o parte, şi a 
autobiografiei sale, pe de altă parte, relevă o serie de aspecte importante 
privind evenimentul menţionat. Din capul locului, se observă o serie de 
diferenţe între acestea. Astfel, în cazul autobiografiei, Ciumbrudean oferă 
detalii mult mai multe referitoare la implicarea sa şi la activitatea mişcării 
socialiste din Alba Iulia, în preajma zilei de 1 Decembrie 1918. Aceste detalii 
sunt mai degrabă punctate în jurnal, care pune mai mult accent pe latura 
naţională. De exemplu, în una dintre autobiografii este menţionat episodul 
când, datorită lipsei de vigilenţă a lui Anton Banciu, acţiunile socialiştilor din 
Alba Iulia au fost curmate141. Semnificativ în episodul menţionat este că acesta 
nu apare pomenit în jurnalul său şi nici în autobiografia lui Banciu (care de 
altfel nu precizează deloc cum c-ar fi fost în jurul datei de 1 Decembrie 1918 
în Alba Iulia). De asemenea, Dumitru Sântimbreanu, în referinţa pe care o dă 
asupra lui Ciumbrudean în anii ’50, nu menţionează nimic despre acţiunile 
socialiştilor din Alba Iulia, în zilele premergătoare Adunării de la 1 
Decembrie142. Cu toate aceastea, în jurnalul său, Ciumbrudean precizează 
faptul că Sântimbreanu a fost trimis de socialiştii albaiulieni la Budapesta, 
pentru îndrumări privind orientarea politică143. În mod similar, în jurnal, 
Ciumbrudean aminteşte că a fost arestat în 26 noiembrie 1918, însă nu spune 
nimic, precum o mărturiseşte în autobiografie, despre cel care pusese la cale 
                                                            
140 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 9. 
141 Unele şedinte (secrete) ale socialiştilor albaiulieni de la sfârşitul lunii noiembrie 1918 s-au 
desfăşurat în locuinţa lui Anton Banciu, care n-a fost însă destul de vigilent în acest sens 
(ibidem, f. 10). 
142 Ibidem, vol. II, f. 39. 
143 Ciumbrudean 1969, p. 356. 
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această acţiune (Ovidiu Gritta, comandatul Poliţiei Alba Iulia, la acea 
vreme)144. Rolul neimportant al social-democraţilor albaiulieni se observă şi 
din faptul că între conducerea PSD-ului (secţia română) şi aceştia nu a avut 
vreo întâlnire înainte de 1 Decembrie 1918, fapt precizat de Ciumbrudean 
atât în jurnal145, cât şi în autobiografiile sale146. 

Alături de Nicolae Cricoveanu şi Anton Banciu, Dumitru Ciumbrudean 
a participat la Congresul de Constituire a PCR din 8 mai 1921 de la Bucureşti. 
Episodul a fost detaliat, în condiţiile în care atât Ciumbrudean, cât şi Banciu 
vor cere ulterior, cu insistenţă, recunoaşterea calităţii de membru al PCR din 
perioada ilegalităţii. Cei trei au reprezentat Partidul Socialist, al cărui secretar 
pe Alba Iulia era Dumitru Ciumbrudean (conform mărturiei lui a îndeplinit 
funcţia de secretar al acestui partid până în 1924)147. Banii de transport au fost 
strânşi, prin colectă, cu ocazia zilei de 1 mai 1921148. Din Teiuş, ajung pe căi 
ocolite la Bucureşti, fiind urmăriţi.  

Cât priveşte faptul că Dumitru Ciumbrudean a plecat spre Alba Iulia 
înainte de finalizarea lucrărilor congresului şi votarea afilierii la Internaţionala 
a III-a, în relatările de mai târziu ale întâmplării au apărut mai multe variante. 
Astfel, Anton Banciu, la un moment dat, afirma că motivul invocat de 
Ciumbrudean pentru a pleca din Bucureşti a fost acela că soţia sa era bolnavă 
acasă149. Ciumbrudean, însă, arată că motivul plecării l-a constituit ţinerea, în 
acele zile, a unui congres economic, la Alba Iulia, unde participau toate 
partidele istorice150. Astfel, prezenţa sa fusese necesară, reprezentând 
socialiştii (deşi nu avea mandat pentru acest lucru151, lucru recunoscut de 
altfel152).  

Presa vremii consemnează prezenţa lui la acest congres şi faptul că 
acolo a vorbit în numele muncitorilor153 sau ca socialist154. În cuvântarea sa, 
Ciumbrudean ceruse ca impozitele mari să nu fie plătite de către cei săraci, ci, 
mai ales, de cei bogaţi. Dar, relatările din presă nu cuprindeau episodul 

                                                            
144 Ibidem, p. 359. 
145 Ibidem, p. 360. 
146 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 181. 
147 Ibidem, f. 118. 
148 Ibidem, dosar B 37, f. 49. 
149 Ibidem, f. 51. 
150 Ibidem, dosar C 104, vol. II, f. 123. 
151 Ibidem, f. 180. 
152 Ibidem, f. 123. 
153 Humureanu 1921, p. 2. 
154 Marele congres 1921, p. 2. 
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agresării sale la acest congres de către ţărănişti, precum o mărturisea mai târziu 
în autobiografiile sale155 (fapt întărit şi de mărturiile unor participanţi156). 

În orice caz, Ciumbrudean n-a votat, în nume personal, afilierea la 
Internaţionala a III-a, lucru care mai târziu i se va reproşa. Plecarea sa 
intempestivă din Bucureşti a făcut ca să fie arestat ceva mai târziu decât 
Cricoveanu şi Banciu157. În timpul deţinerii sale la Văcăreşti, Ciumbrudean 
susţinea că a făcut de două ori greva foamei (fiecare de câte opt zile)158, 
împreună cu alţii, pentru diverse revendicări, încercând o dată, fără succes 
însă, să evadeze pentru a merge la Târgu Mureş, unde să-şi continue, mai 
departe, activitatea de agitaţie comunistă159. Arestarea sa nu a trecut 
neobservată în presa centrală. Astfel, ziarul Adevărul nota în martie 1922 faptul 
că, după Congresul din 1921, fusese reţinut în Alba Iulia, maltratat (ulterior i 
s-a cerut să semneze o declaraţie cum că acest lucru nu s-a petrecut) şi dus la 
Bucureşti. Aici a fost deţinut în condiţii inumane (fără mâncare şi „aer”) şi, 
de asemenea, confruntat cu martori falşi160. 

Cu ocazia încoronării la Alba Iulia a regelui Ferdinand şi a reginei Maria 
(15 octombrie 1922), Ciumbrudean a fost arestat împreună cu alţi 13 
muncitori şi ţinuţi trei zile în arestul Siguranţei din Alba Iulia. Aici au fost 
închişi „într-o celulă infectă cu ferestrele închise ermetic” şi, ulterior, 
maltrataţi, conform ziarului Socialismul161. 

Relevant este episodul legat de fiica sa. Născută la sfârşitul anului 1924, 
Ciumbrudean decide ca, în onoarea lui Lenin, să-i dea numele de Lenina. Nu 
era primul socialist sau comunist din România care procedase în acest fel. 
Cazuri similare sunt atestate şi înainte şi după Primul Război Mondial, cel mai 
cunoscut fiind cel al militantului socialist prahovean Constantin Mănescu 
(care-şi botezase doi fii cu numele de Lenin, respectiv, Racovski)162. Însă, 
cazul lui Ciumbrudean este relevant, întrucât s-a petrecut într-un oraş de 
dimensiuni reduse, cum era Alba Iulia în acele vremuri. Astfel, în numărul din 
4 ianuarie 1925, ziarul Alba Iulia îşi informa cititorii asupra situaţiei, arătând 
că Ciumbrudean făcuse acest gest „în semn de stimă şi devotament către ideile 
                                                            
155 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 73. 
156 Ibidem, f. 140-141. 
157 Cricoveanu şi Banciu s-au numărat printre cei arestaţi la Bucureşti cu ocazia congresului. 
Alături de delegaţi au fost arestaţi şi o serie de invitaţi (Dezvoltarea 1983, p. 124). 
158 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 34. 
159 Ibidem, f. 33. 
160 Procesul 1922, p. 4. 
161 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 144. 
162 https://evz.ro/senatul-evz-fara-cainta-regrete-ori-remuscari-destinul-lui-manea-manescu-842959.html, 
accesat la 12.01.2018. 
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bolşevice propovăduite din Moscova, în contra lumii întregi”163. 
Ciumbrudean, de asemenea, menţiona faptul că după aflarea veştii, imediat a 
fost convocat de către Aurel Sava, primarul oraşului şi prim-procurorul dr. 
Septimiu Velican, care au exercitat presiuni asupra sa, pentru a renunţa la 
numele de Lenina. A refuzat, însă164. În cadrul aceluiaşi ziar apărea, pe prima 
pagină, un editorial semnat de I. Mărgineanu, care căuta să desluşească 
sensurile întâmplării165. Intitulat O primejdie naţională, articolul înfiera gestul lui 
Ciumbrudean, considerându-l un trădător de neam aflat în slujba comuniştilor 
şi a Moscovei. Se cerea o pedeapsă exemplară, astfel: 

„S-a convins toată lumea că bolşevicii de la Moscova de ani de zile lucră din 
răsputeri pentru incendierea întregii lumi, susţinând agenţi în toate părţile 
Europei. În ţara lor menţin cea mai severă dictatură pedepsind cu moartea pe 
cei de alte convingeri, iar în afară seamănă răzvrătire în toată lumea. De ce n-
am face şi noi la fel cel puţin cu aceia care au convingeri periculoase pentru 
ţara şi neamul românesc […], deoarece pentru aceştia chiar şi uciderea cu 
pietre ar fi o pedeapsă prea mică, pedepse cele mai drastice trebuie aplicate 
acestor gunoaie ale omenirii”166. 
În acord cu cele expuse, I. Mărgineanu îşi încheia editorialul 

reproducând o strofă din celebra Doină a lui Mihai Eminescu: „Cine au 
îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima câinii,/ Mânca-i-ar casa pustia/ Şi Neamul 
nemernicia”167. 

Cazul a ajuns şi în atenţia presei centrale, publicaţia Cuvântul liber, 
condusă de Eugen Filotti, menţionându-l sub forma unei scurte informaţii. 
Ironia la adresa autorităţilor vremii era evidentă în comentariul aferent ştirii:  

„Cerem imediata arestare a Leninei şi condamnarea lui Ciumbrudean pentru 
atentat împotriva Siguranţei Statului. Totodată să fie obligat mizerabilul tată 
ca să schimbe de urgenţă numele copilei. E foarte uşor să se obţină în această 
privinţă o sentinţă a curţii marţiale”168. 
La nivel local, datorită simpatiilor sale politice Dumitru Ciumbrudean 

era considerat drept un personaj „nefrecventabil”. Astfel, o întâlnire a 
acestuia cu Zaharia Muntean, în locuinţa acestuia, în 1930, era taxată în ziarul 
ţărănist Alba Iulia, în termeni duri: 

„Aşa se înfăţişează! Manoperă politică de după culise, care nu pot fi stoarse 
decât dintr-un creier sifilizat de idei bolnave aduse de la Moscova. De altfel 

                                                            
163 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 20. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem, f. 152. 
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ce a căutat cunoscutul comunist din Bucureşti Ciumbrudean la dl. Zaharia 
Muntean, capul listei cetăţeneşti?!”169 
Cât priveşte activitatea lui Ciumbrudean în perioada celui de-al Doilea 

Război Mondial, detalii semnificative provin dintr-un alt jurnal de-al său, 
nepublicat şi aflat în colecţia de documente a Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia. Intitulat Pentru ideal şi umanitate, jurnal, volumul II, acesta constituie o 
radiografie a anilor războiului, începând cu data de 1 septembrie 1939 şi până 
la 9 mai 1945170. De asemenea, jurnalul oferă informaţii relevante privind viaţa 
în oraşul Alba Iulia din acea vreme, fiind, de exemplu, interesant, inclusiv prin 
aceea că poate fi considerat un soi de bursă a zvonurilor pe timp de război. 
Semnificative, de pildă, sunt relatările privind refugierea de la Cluj, via Turda, 
spre Alba Iulia, în 1940171, precum şi cele privind rebeliunea legionară de la 
început anului 1941172 sau deportarea a 160 de ţigani din Alba Iulia în 
Transnistria (1942)173 ori intrarea Armatei Roşii în Alba Iulia174. Totuşi, 
Ciumbrudean a fost prudent, în momentul în care a conceput acest al doilea 
volum din jurnal. De exemplu, în relatarea legată de ziua de 22 iunie 1941, 
când armata română a atacat URSS, el se mărgineşte doar a consemna 
generalităţi despre acest eveniment175. Însă, îşi manifesta îngrijorarea privind 
soarta băiatului său, simţindu-se în postura tatălui lui în 1914, când izbucnise 
prima conflagraţie mondială, iar el urma să plece pe front. Privit ca un întreg, 
jurnalul oferă, însă, mai multe detalii asupra vieţii din oraş, după 23 august 
1944. Totodată, Ciumbrudean cuprinde informaţii extinse privind 
modalitatea în care s-a coagulat PCR, după această dată, relevând luptele 
pentru putere, marcate inclusiv de oportunism în cadrul acestui partid. Se 
pune întrebarea, de ce anume volumul al doilea al jurnalului nu a fost publicat, 
la fel ca primul. Una dintre explicaţiile situaţiei ar putea fi inclusiv activitatea 
aproape nulă a lui Ciumbrudean în legătură cu mişcarea ilegalistă din acea 
perioadă. În timpul războiului, cele mai relevante momente, legate de 
activitatea sa, în tangenţă oarecum cu această direcţie, au fost cele din 1941, 
respectiv, 1943 (12 februarie). În primul caz, cu ocazia unei plecări la Turda176, 
iar în cel de-al doilea, când a fost agresat de către doi legionari, atât în locuinţa 
sa, cât şi în Sediul Poliţiei din Alba Iulia177. Oricum, Ciumbrudean mărturisea 

                                                            
169 Ibidem, vol. I, f. 146. 
170 Jurnalul cuprinde 339 file dactilografiate în 1952. 
171 Ciumbrudean 1952, p. 55-58. 
172 Ibidem, p. 71-72. 
173 Ibidem, p. 183. 
174 Ibidem, p. 299. 
175 Ibidem, p. 103. 
176 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 75. 
177 Ciumbrudean 1952, f. 202.  
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că, imediat după 23 august 1944, a arborat la locuinţa personală steagul roşu 
pentru câteva săptămâni, iar pe data de 3 septembrie 1944 a dezgropat primul 
teanc pe cărţi comuniste, pe care le îngropase pe un deal în apropierea 
oraşului178. 

Rămâne, totuşi, enigma de ce anume Ciumbrudean nu a fost arestat şi 
trimis în lagărul de la Târgu Jiu, la fel cum s-a întâmplat cu alţi comunişti sau 
simpatizanţi ai acestora, inclusiv din Alba Iulia (Anton Banciu, Alexandru 
Osian şi Alexandru Schesinger). Probabil situaţia sa, precum şi afluxul 
refugiaţilor din Ardealul de Nord în Alba Iulia ar putea reprezenta cauza. De 
altfel, chestiunea a făcut obiectul unor completări biografice ale lui 
Ciumbrudean într-un memoriu trimis în 1962. El afirmă că se inflitrase printre 
refugiaţi din două motive: 1. Era cunoscut în Alba Iulia ca militant comunist, 
iar localnicii îl evitau; 2. S-a infiltrat printre refugiaţi, doar pentru a putea 
propovădui ideile comuniste printre aceştia179. 

Ciumbrudean s-a zbătut mult pentru a i se recunoaşte activitatea în 
ilegalitate, căutând mereu şi mereu să aducă dovezi noi şi concludente care să 
susţină acest fapt. În joc nu era neapărat dorinţa de a accede la noi funcţii, 
deja fiind înaintat în vârstă, ci, mai degrabă, un interes material şi de prestigiu 
în comunitate. Astfel, în 1955 a fost luat în evidenţa Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Antifascişti, primind o pensie de merit de 440 lei (mărită în 1957 la 
800 lei)180. În 1959 însă, în urma unei decizii a Biroului Comitetului de Partid 
Hunedoara, pensia i-a fost retrasă, întrucât nu îndeplinea criteriile stabilite de 
hotărârea Biroului Politic al CC al PMR181. Se adresează imediat forurilor în 
domeniu, pentru corectarea situaţiei182. Cererea lui în acest sens a fost 
respinsă, explicându-i-se motivul în 1959, prin verdictele diverselor comisii 
de verificare183. Astfel, se preciza că fusese nesincer, întrucât părăsise 
Congresul de Constituire a PCR din 1921, fără vreun motiv serios, adică 
pentru a participa la o acţiune organizată de Partidul Naţional-Ţărănesc. De 
altfel, un reproş permanent ce i s-a adresat a fost acela al colaborării sale cu 
dr. Ioan Pop (1880-1953), avocat, liderul ţărănist din Alba Iulia, care a fost şi 
primul prefect român al judeţului184. De asemenea, era învinuit că a colaborat 
cu presa ţărănistă, fiind ajutat, inclusiv material, de către acest partid (o 
bănuială, de altfel). O altă acuză a fost aceea că adoptase o atitudine 
netovărăşească faţă de unii ilegalişti, cum au fost Anton Banciu (Alba Iulia) 
                                                            
178 Ibidem, p. 295-296. 
179 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 209. 
180 Ibidem, f. 222. 
181 Ibidem. 
182 Ibidem, f. 111-118. 
183 Ibidem, f. 134-136. 
184 Unirea Ardealului f.a., p. 38, 40. 
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sau Ioan Bimbea (Cluj). Toate aceste elemente, dublate de unele trăsături 
negative ale caracterul său, precum şi discuţiile purtate cu membrii şi 
nemembrii de partid, determina Comisia Comitetului Raional de Partid 
Hunedoara să-i respingă, la 1959, cererea de recunoaştere a stagiului de 
membru de partid din perioada ilegalităţii. Reacţia lui Ciumbrudean faţă de 
această decizie nu a întârziat, materializându-se sub forma unui memoriu 
adresat prim-secretarului PMR al regiunii Hunedoara185. În acesta, 
Ciumbrudean formula acuze la adresa unor vechi tovarăşi, cuprinzându-i aici 
inclusiv pe Anton Banciu şi Nicolae Cricoveanu. Aceştia ar fi uneltit împreună 
împotriva sa. 

În 1957, a fost verificat dacă a fost sau nu un agent al Siguranţei în 
perioada interbelică, rezultatul investigaţiei fiind un verdict negativ186. 

Totuşi, în urma şedintei din 20 ianuarie 1966, Secretariatul Comitetului 
Regional de Partid Hunedoara decidea „să i se acorde vechimea în partid cu 
data de 8 mai 1921”. Motivaţia acestei decizii era aceea că, în ciuda tuturor 
erorilor săvârşite, „a participat la Congresul I al PCR, a răspândit presă 
comunistă, a colectat haine şi bani pentru deţinuţi politici”187. 

 
Anton Banciu 
Până la un punct, biografia lui Anton Banciu188 a urmat un traseu similar 

cu cea a lui Dumitru Ciumbrudean. Cu trei ani mai în vârstă (născut la 31 mai 
1887, în Alba Iulia) provenea dintr-o familie săracă, având trei fraţi şi surori 
(toţi decedaţi la data întocmirii autobiografiei sale din 1956). Urmează trei 
clase primare şi trei industriale în oraşul natal, după care intra ca ucenic de 
mecanic la Mariţiu Burger, din Alba Iulia. În 1904, pleacă la Viena în căutare 
de lucru, pentru ca un an mai târziu să ajungă în Budapesta, unde se angaja ca 
lucrător la o fabrică de maşini. La 1 octombrie 1908, a fost chemat pentru 
satisfacerea stagiului militar la Linz, în Austria, fiind eliberat la 1 decembrie 
1909, în baza unei cereri care demonstra faptul că era unicul întreţinător de 
familie. După o scurtă mobilizare în 1913, este arestat în 1914 şi trimis la 
cazarma „Maria Tereza” din Budapesta, iar de acolo la Regimentul 50 
Infanterie din Alba Iulia şi după aceea în prima linie a frontului. Rănit fiind, 
ajunge în spitalul din Linz, în 1917, de unde refuză să mai plece pe front, 
dezertând. Se ascunde o perioadă în Budapesta, iar odată cu izbucnirea 
revoltei conduse de Béla Kun se înrolează în Partidul Comunist şi în Armata 

                                                            
185 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 111-118. 
186 Ibidem, f. 22. 
187 Ibidem, vol. I, f. 3. 
188 Ibidem, dosar B 37, f. 24-28. 
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Roşie Maghiară189. După înăbuşirea acesteia, se ascunde o perioadă în Viena, 
de unde se întoarce la Alba Iulia, fiind imediat arestat190. 

După amnistia comuniştilor (1922), ajunge să lucreze în Valea Prahovei, 
la Ploieşti, Moreni şi Băicoi. Se pare că, pentru o anumită perioadă, a revenit 
în Alba Iulia, pentru că, în 1924, îl găsim condamnat de Tribunalul Militar din 
Cluj191. Este arestat, din nou, în 14 iulie 1941, fiind dus în lagărul de la 
Târgovişte şi ulterior internat în cel de la Târgu Jiu (27 august 1941). Este 
eliberat în 1942. Se întoarce la Moreni, unde nu primeşte autorizaţie de şedere 
şi este nevoit să se mute în Alba Iulia, unde va avea domiciul forţat, până la 
23 august 1944192. Între 1945 şi 1948 a deţinut funcţia de director al Casei de 
Asigurări Sociale din Alba Iulia, fiind apoi mecanic la diverse întreprinderi din 
oraş, printre care şi moara „Nicolae Bălcescu”193. La 27 august 1945 a fost 
exclus din PCR, nefiind invitat la şedinta de excludere, Comisia de Verificare 
din 1950 menţinând această decizie194. Între 5 septembrie 1951 şi 5 mai 1952 
a fost arestat, pentru mărturie mincinoasă şi comportament nedemn, şi dus la 
Canal, la muncă forţată, în scop de reeducare195. Banciu a cerut revizuirea 
situaţiei sale în 1956, considerând-o „o nedreptate strigătoare la cer, faţă de 
activitatea pe care timp de 50 de ani am dus-o în rândurile muncitorimii – atât 
în Ungaria, cât şi în Regat”196. Comisia de Control din 9 martie 1957 decidea, 
totuşi, să îi anuleze decizia de excludere din PCR, reîncadrându-l ca membru 
din 7 noiembrie 1944. Această comisie recomanda ca Organizaţia de Bază să 
se ocupe pe viitor de ridicarea nivelului său politic şi, de asemenea, Comitetul 
Regional de Partid să formuleze propunerea pentru acordarea Medaliei 
Eliberarea de sub Jugul Fascist197. Activitatea sa în cadrul mişcării muncitoreşti a 
fost recunoscută mult mai târziu, astfel că în 1978 era decorat cu Ordinul 23 
August, la scurt timp după ce împlinese 90 de ani198. A decedat la 31 octombrie 
1981. 

Activitatea politică 
Conform autobiografiei sale199, s-a înscris în Sindicatul Metalurgiştilor 

şi a luat parte la diverse greve la Budapesta, în 1908, 1910, 1912 (când 
                                                            
189 Ibidem, f. 26. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem, f. 27. 
192 Ibidem, f. 28. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem, f. 8. 
195 Ibidem, f. 9. 
196 Ibidem, f. 22. 
197 Ibidem, f. 10. 
198 https://lege5.ro/en/Gratuit/he3dimry/decretul-nr-7-1978-privind-conferirea-de-ordine-ale-
republicii-socialiste-romania/1, accesat la 18.01.2018. 
199 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 24-28. 



Marius Rotar 

364 

mărturiseşte c-ar fi fost arestat timp de trei luni, pentru atitudine 
antimilitaristă) şi 1914. 

În închisoarea de la Văcăreşti, la un moment dat, cerea, împreună cu alt 
grup, separarea de restul acuzaţilor. Întrebat la interogatoriu de ce anume 
solicitase acest fapt, Anton Banciu declara: 

„[…] nu pot să suport ca românii să fie asupriţi de către un ungur sau evreu 
prin aceia că sunt necultivaţi şi întrucât văd în acţiunea lor nu un socialism 
pur, ci naţionalism înfocat. Noi am înţeles că facem acţiune cu caracter 
economic şi nu vedem cum suntem târâţi pe calea politicei revoluţionare”200. 
Apucăturile sale naţionaliste au fost relevate şi în alte mărturii asupra sa 

de mai târziu. Astfel, Iancu Zaharescu, simpatizant comunist dar şi sindicalist, 
îl cunoscuse în 1922, la Câmpina, reîntâlnindu-l în lagărul de la Târgu Jiu. Îi 
lăuda purtarea demnă în detenţia din lagărul gorjean, dar spunea că „Tov. 
Banciu Anton avea şi părţi rele, niciodată nu se împăca cu tov. evrei care erau 
în lagăr”201. De altfel, şi în cazul lui Dumitru Ciumbrudean există mărturii 
cum c-ar fi avut cu unele ocazii un comportament mult prea naţionalist, fiind 
legat de Partidul Naţional- Ţărănesc202. 

Conform documentelor aflate în dosarul lui Anton Banciu, atât la 
interogatoriul de la procesul de la Dealul Spirii, cât şi la internarea sa în lagărul 
de la Târgu Jiu, acesta s-a dezis de mişcarea comunistă. Astfel, în 1921, Anton 
Banciu promitea că se va retrage pentru totdeauna din orice partid politic, în 
eventualitatea în care era eliberat (ceea ce s-a şi întâmplat)203. De altminteri, 
în discuţia pe care a purtat-o la Deva, în 17 octombrie 1956, în legătură cu 
apelul său de a fi reprimit în partid, Anton Banciu recunoştea acest fapt: 
„Legătură cu partidul din 1922 n-am mai avut”. Însă preciza faptul că ar fi 
cotizat la Ajutorul Roşu şi distribuise presă şi manifeste comuniste204. 

În 1942, fiind în lagăr, la Târgu Jiu, adresa o scrisoare preşedintelui 
Comisiei de Triere, solicitând eliberarea sa. Specifica limpede faptul că 

„[…] nu am fost şi nici nu sunt comunist şi nici instigator sau agitator 
deoarece nu am făcut parte din nici un fel de organizaţie cu caracter economic 
şi politic dovadă este că am o vechime de 13 ani la sus numita soc. de unde 
nu am fost concediat niciodată, având o purtare foarte corectă”205. 
De asemenea, specifica faptul că avea o mamă bătrână şi o soţie 

bolnavă, lipsite de mijloace de întreţinere, spunând că el însuşi era un om 

                                                            
200 Ibidem, f. 48. 
201 Ibidem, f. 39. Vezi şi referinţa lui David Desideriu asupra sa din 1949 (ibidem, f. 132v). 
202 Ibidem, dosar C 104, vol. II, f. 59v. Vezi şi vol. I, f. 36. 
203 Ibidem, dosar B 37, f. 48. 
204 Ibidem, f. 14. 
205 Ibidem, f. 54, Vezi şi f. 77. 
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bătrân de 55 de ani, fiind totodată un bun român care s-a supus întotdeauna 
legilor ţării. 

Conform referinţei lui Traian Banciu (văr primar cu Anton Banciu), 
acesta a fost întotdeauna o fire impulsivă, amintindu-se un episod din 1920: 

„[…] am fost cu mai mulţi prieteni la restaurantul Europa din Alba, după ce 
am consumat 2-3 kg de vin, Toni sa ridicat de la masa şi a loat tabloului 
Regelui şi Reginei după perete, lea trântit iar apoi în văzul tuturor, sa pişat pe 
iei, spunând că eu beau vin voi să beţi pişat de la mine, rezultatul a fost arestat. 
Bătut şi condamnat”206. 
De altfel, acest tip de abatere se va regăsi şi după 1944 în activitatea lui 

Anton Banciu. Astfel, interesant este episodul cu banchetul în onoarea 
Armatei Roşii de la Alba Iulia, din 1944, când Banciu, aflat sub influenţa 
alcoolului, ar fi înjurat o serie de invitaţi locali la acest eveniment în prezenţa 
ofiţerilor sovietici207. În referatul Comisiei de Verificare se aprecia astfel că 
„nu reiese să fie avut legături cu Partidul. Şi este explicabil: tovarăşii care au 
lucrat în ilegalitate pe linie de Partid nu au căutat să şi-l apropie deoarece era 
guraliv, nedisciplinat şi ceea ce voia să facă făcea în mod anarhist”208. De altfel, 
mărturiile privind viciul consumului de alcool, precum şi alte defecte au fost 
amplu prezentate în diverse referinţe asupra sa, după 1945. I se contura astfel 
un portret în culori negative. Pentru a contracara aceasta, Banciu a adunat 49 
de mărturii favorabile209. Astfel, există dovezi conform cărora Banciu 
niciodată nu a fost împăcat cu propria condiţie de după 23 august 1944, 
afirmând cu diverse ocazii cum că locul lui ar fi trebuit să fie la Kremlin sau 
în Comitetul Central al PCR, alături de Gheorghe Apostol, deoarece 
suferiseră împreună în ilegalitate210. În mod similiar, afirmase că el ar fi trebuit 
să fie primarul oraşului Alba Iulia, după 23 august 1944211. Toate acestea le 
justifica prin activitatea sa din perioada ilegalităţii, atitudine care, combinată 
cu felul său de a fi, îl făcea de-a dreptul insuportabil pentru colegii săi (unii 
dintre aceştia mărturiseau că orice şedinţă a PCR Alba Iulia, după 23 august 
1944, prezidată de Anton Banciu, începea cu autobiografia laudativă a 
acestuia). Oricum, Anton Banciu a devenit destul de târziu membru al PCR, 
după răsturnarea regimului antonescian, adică la 6 aprilie 1945212. 

De asemenea, la dosarul de cadre al lui Anton Banciu este informaţia 
furnizată de alt ilegalist, Andrei Pătraşcu, cum că în lagărul de la Tîrgu Jiu 

                                                            
206 Ibidem, f. 64. 
207 Ibidem, f. 8. 
208 Ibidem, f. 81. 
209 Ibidem. 
210 Este vorba despre referinţa lui Alexandru Osian asupra lui Anton Banciu (ibidem, f. 89). 
211 Ibidem, f. 113. 
212 SJAANR, fond Comitet Judeţean PCR Alba, dosar 1/1945, f. 115. 
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aceasta ar fi fost trădător213. În 1919, este arestat şi condamnat la 2 ani de 
închisoare pe care îi execută la Târgşor. În 1924 este arestat din nou şi 
condamnat de către Tribunalul Militar din Cluj, la fel şi în anii 1927 şi 1928214. 

În 1925, apare o ştire în publicaţia Facla, condusă de N. D. Cocea, cum 
că în Alba Iulia215 au fost arestaţi şi bătuţi la sediul poliţiei mai mulţi muncitori. 
Între aceştia (de pildă, Iosif Zaicu, preşedintele Sindicatului Lemnarilor, Eleck 
Covacs, preşedintele Sindicatului Pielarilor – invalid de război, Mihai Roşu, 
secretarul Sindicatului Tâmplarilor) apărea pomenit şi un anume Anton 
Bonciu, care cu certitudine era Anton Banciu. Acesta, pe când mergea să ia 
parte la înmormântarea tatălui său, ar fi fost dus la sediul Siguranţei şi torturat. 
Comisarul Constatin Otto Botez dezminţea, însă, ştirea, în ziarul local Vestea, 
precizând că va cere despăgubiri lui N. D. Cocea pentru aceste minciuni. El 
preciza astfel faptul că muncitorul Bonciu, pomenit în Facla, era de fapt 
„comunistul Banciu”216. Astfel, Botez anunţa public că din viitoarele 
despăgubiri pentru dezinformare plătite de Facla urmau să se construiască în 
Alba Iulia un beci în sediul Siguranţei, similar cu cel descris de Banciu (unde 
acestuia – chipurile – i s-ar fi înfipt ace de gămălie sub unghii). Totodată, arăta 
faptul că un alt muncitor menţionat în Facla, pe numele său Gheorghe Gluţă, 
nici măcar nu exista în evidenţele Siguranţei locale. 

Anton Banciu mărturisea, de asemenea, în autobiografie, faptul că în 
1933 a luat parte la greva petroliştilor de la Ploieşti, iar „după terminarea 
grevei am fost schimbat de pe postul meu la un post mai greu, ca pedeapsă”217. 

În anii 1944 şi 1945, Banciu a fost redactorul-şef al ziarului Ardealul 
luptător, prima publicaţie comunistă din Alba Iulia218. La bunul mers al acestei 
publicaţii a contribuit Stela Moghioroş, ziaristă de profesie. Prezenţa sa în 
acest caz nu era o întâmplare, dată fiind implicarea soţului ei, Alexandru 
Moghioroş, în dezvoltarea reţelei PCR în zonă. În calitatea sa de redactor, 
Banciu a semnat numeroase articole, unde exprima critici vehemente 
împotriva unor notabilităţi ale judeţului, pe care le acuza de colaborare cu 
regimul legionar şi cu regimul antonescian. Acest fapt îi va aduce câteva 
procese de presă, cel mai cunoscut fiind cel intentat de Ioan Popa-Zlatna219, 
                                                            
213 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar B 37, f. 67v. 
214 Ibidem, f. 42. 
215 Facla 1925b, p. 4. 
216 Botez 1925, p. 2-3. 
217 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar B 37, f. 27. 
218 A apărut în anii 1944 şi 1945. Editarea sa ţinea de o strategie generală care a cuprins şi alte 
localităţi din Transilvania, unde au apărut, de pildă Ardealul nou, Târgu Mureş, 1946-1952, 
Ardealul roşu, Sibiu, 1944, Ardealul socialist, Sibiu, 1945. 
219 SJAANR, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 260/1944, f. 1-2; dosar 446/1944, f. 1-4; 
dosar 450/1944, f. 1-3. Asupra vieţii lui Ioan Popa-Zlatna (1904-1983), vezi Teompa 2004, 
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printre alţii220. Relevant în cazul acestei publicaţii este faptul că nu cuprinde 
referinţe la activităţi ale comuniştilor albaiulieni din perioada de dinaintea 
căderii regimului antonescian, cu toate că multe articole au fost scrise de 
Anton Banciu221, iar câteva de Dumitru Ciumbrudean222. Ţinta predilectă a 
Ardealului luptător a fost ziarul Detunata223. Pe de altă parte, Detunata, condusă 
de Ioan Popa-Zlatna, a formulat, destul de tardiv, replici la acuzele 
comuniştilor albaiulieni, în unele cazuri acestea vizându-i atât pe Anton 
Banciu, cât şi pe Dumitru Ciumbrudean224, adică abia spre sfârşitul anului 
1944 (ziarul îşi înceta apariţia în luna decembrie a aceluiaşi an). Oricum, 
Detunata îşi păstra şi linia informativă, după cum o arată descrierea activităţii 
sindicatelor în 1944, aflate sub conducerea lui Anton Banciu225. 

Relevant pentru starea de fapt din acea perioadă este un articol de fond 
publicat în Detunata, la sfârşitul anului 1944, când se preciza că şi această 
publicaţie fusese una „comunistă” în perioada regimului antonescian226. 
Faptul se explica prin aceea că niciodată Detunata nu scrise la comandă, pentru 
a face propagandă regimului, nu pomenise deloc în paginile sale numele lui 
Hitler sau al lui Antonescu şi nici nu apărase întotdeauna interesele 
muncitorimii, şi mai ales pe cele ale moţilor, demascând abuzurile. În plus, 
doi dintre redactorii publicaţiei (I. V. Munteanu şi dr. Constantin Hagea) au 
fost reţinuţi în sediul Siguranţei din Alba Iulia, în martie 1944, pentru atitudine 
antifascistă şi antirăzboinică. Astfel, Detunata concluziona: 

„Astăzi, deşi ne aflăm pe aceeaşi linie de luptă, unii, care nu au nimic comun 
cu poporul nostru şi ieri au stat ca struţul cu capul în nisip, ne împroaşcă 
mereu cu noroiul unei uri nejustificate, acuzându-ne de hitlerism, legionarism, 
fascism etc. Pentru toată atitudinea lor şi pentru toată cazna de a ne insulta, 
socotim că şi zîmbetul este inutil”227. 
De altfel, după preluarea totală a puterii de către comunişti (1947), 

redactorii Detunatei vor fi arestaţi şi condamnaţi de către noul regim la ani grei 
de temniţă (Constantin Hagea a murit în puşcărie la Râmnicu Sărat, în 2 
februarie 1960228). Un alt episod relevant legat de activitatea lui Banciu, după 
23 august 1944, l-a reprezentat atentatul din sala „Capitol” din Alba Iulia, din 

                                                            
p. 27-102. Din păcate, în memoriile sale Ioan Popa-Zlatna se opreşte la anul 1939 (Popa-
Zlatna 2004; Popa-Zlatna 2005). 
220 SJAANR, fond Parchetul Tribunalului Alba, dosar 199/1945, f. 1-16. 
221 De exemplu, Banciu 1944a, p. 2; Banciu 1945, p. 1. 
222 Ciumbrudean 1944, p. 3. 
223 De pildă, Cerem 1944, p. 3; Răspuns 1944, p. 1-2. 
224 Popa-Zlatna 1944, p. 3; Copilu-Cheatră 1944, p. 7; Trif 1944, p. 8. 
225 Banciu 1944b, p. 1, 4. 
226 Munteanu 1944, p. 8. 
227 Ibidem. 
228 Zarojeanu 2005, p. 53, 78-81, 86. 
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februarie 1945229, deşi acţiunea depăşeşte cadrele cronologice ale acestui 
articol. Ardealul luptător a căutat să fructifice momentul, adăugând contururi 
uşor bombastice evenimentului230. În realitate, nu a fost vorba despre un 
atentat cu bombă, ci de aruncarea unei petarde de către un student legionar 
medicinist la o întrunire a BND. Evenimentul s-a soldat cu rănirea uşoară a 
câtorva persoane şi a lui Anton Banciu, dar cel acuzat a fost eliberat 
(comuniştii albaiulieni considerau acest fapt un abuz). 

Relaţiile dintre Anton Banciu şi Dumitru Ciumbrudean n-au fost dintre 
cele mai bune, deşi se cunoşteau din copilărie. Banciu îl zugrăveşte în culori 
eminamente negative, în caracterizarea sa din 1949231. Banciu spunea că nu l-
a cunoscut niciodată ca un om serios, îndoindu-se întotdeauna de interesele 
lui Ciumbrudean legate de mişcarea socialistă/comunistă. Îl considera un om 
corupt de burghezie, care era în stare să facă orice pentru a-şi atinge scopul. 
Banciu relata un episod din 1942, când, încercând să ia legătura cu 
Ciumbrudean, în Alba Iulia, a fost refuzat, din cauza fricii unor posibile 
represalii, la fel şi imediat după 23 august 1944. În acest ultim caz, Anton 
Banciu preciza faptul că a fost alungat de la casa lui Ciumbrudean, de către 
soţia sa, Ghizela, care îl ameninţase că dacă nu pleacă urma să arunce apă 
clocotită pe el. În concluzie, Banciu îl considera pe Ciumbrudean un om al 
reacţiunii, încheindu-şi patetic caracterizarea: „Dragi Tovarăşi, Vigilenţă! 
Curăţiţi-vă de elemente periculoase. Trăiască Republica Populară Română!” 
Pe de altă parte, în timpul şederii sale la Alba Iulia ca refugiat, la un moment 
dat, Ciumbrudean descrie realitatea în mod total diferit: „Doi fraţi care în 
trecut se lăudau că simpatizează cu clasa muncitorească, acum mă ocoleau şi 
mi-au zis să nu ne salutăm pe stradă”232. 

De asemenea, nici Nicolae Cricoveanu233 nu se exprimă în termeni 
pozitivi la adresa lui Ciumbrudean, cu toate că tonul său nu este atât de 
vehement ca şi cel al lui Anton Banciu. 

Totodată, o altă acuză formulată la adresa lui Ciumbrudean de către 
Cricoveanu şi Banciu a fost aceea că primise loc de casă în oraş, în 1922, într-
o zonă unde doar privilegiaţii avuseseră acest beneficiu. Astfel, se insinua 
ideea că acesta era omul reacţiunii234. 

Nici Ciumbrudean în cel de-al doilea volum al jurnalului său nu îi 
menajează pe comuniştii şi simpatizanţii albaiulieni de dinainte de 23 august 
1944. El îi menţionază însă în această direcţie, pe larg, în desfăşurarea 
                                                            
229 Vezi SJAANR, fond Parchetul Tribunalui Alba, dosar 154/1945, f. 1-31. 
230 Vingărzan 1945, p. 1; Cifrea 1945, p. 1. 
231 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. I, f. 46-47. 
232 Ibidem, f. 47. 
233 Ibidem, vol. II, f. 51. 
234 Ibidem, f. 46. 
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evenimentelor în Alba Iulia în perioada ulterioară căderii regimului 
Antonescu. Astfel, de mai multe ori arăta aplecarea înspre consumul exagerat 
de alcool al lui Anton Banciu şi dorinţa acestuia de a-şi mări meritele de 
ilegalist235. O asemenea situaţie constituia, în opinia sa, o pată pe obrazul 
comuniştilor din epocă. Nici Nicolae Cricoveanu nu era menajat, 
Ciumbrudean considerându-l ca nefiind un comunist, în adevăratul sens al 
cuvântului236. În cazul lui Nicolae Turdeşan, Ciumbrudean specifica că acesta 
se ocupase cu camăta, neavând încredere în adeziunea lui la ideile 
comuniste237. 

Nu toţi cei cărora li s-au cerut referinţe despre Ciumbrudean l-au 
caracterizat în termeni negativi238. La fel s-a întâmplat şi cu Anton Banciu. De 
exemplu, un anume Dumitru Antonescu, care îl cunoscuse în 1928, la 
Rafinăria „Astra” din Ploieşti, îl caracteriza în felul următor: „Tovarăşul 
Banciu Anton, mia isplicat ce insemna comunismul şi ma îndrumat pe această 
cale. (...) Pe tovarăşul Banciu eu l-am socotit ca un părinte, de la care am luat 
ezemple”239. 

O altă sursă privind percepţia ideilor comuniste în Alba Iulia o 
constituie presa locală a vremii (mai mult axată pe ştiri internaţionale sau 
preluate din presa centrală240). N-a exista vreun ziar cu orientare de stânga în 
oraş, chiar dacă ziarul Pacea apărea sub conducerea lui Sabin Solomon (care 
avusese legături cu ilegaliştii, precum am arătat, dar, în realitate, fusese un 
agent al Siguranţei). În alte cazuri, fiind o presă de partid (Viitorul Albei, 
liberal, Vestea, ţărănist) se observă o perspectivă subiectivă. Ziarul Alba Iulia 
are totuşi o poziţie mai echilibrată, afirmaţie care se verifică şi prin faptul că 
Dumitru Ciumbrudean a reuşit să publice câteva articole în acest ziar241. 
 

Concluzii 
Analiza activităţii comuniştilor din Alba Iulia, înainte de 23 august 1944, 

naşte o întrebare-cheie: în ce măsură cei care, într-adevăr, pot fi integraţi unei 
asemenea categorisiri - conform criteriilor stabilite la începutul acestui articol 
- au fost sau nu cu adevărat comunişti. Răspunsul la această interogaţie trebuie 
                                                            
235 Ciumbrudean 1952, p. 297, 304-305. 
236 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 208. 
237 Ibidem, vol. I, f. 23. 
238 Ibidem, f. 42, 52. 
239 Ibidem, dosar B 37, f. 31. 
240 Vezi, de pildă, O organizaţie 1923, p. 3; Studenţi 1924, p. 3. 
241 ANRANIC, colecţia Dosare de partid ale membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate care au încetat 
din viaţă, dosar C 104, vol. II, f. 30-31. Este vorba despre două articole publicate de Dumitru 
Ciumbrudean în ziarul Alba Iulia în 1922 şi 1923. Primul dintre ele constituie o replică dată 
protopopului ortodox Florian Rusan, paroh al Bisericii Maieri (Alba Iulia), care, într-o 
predică, îl numise „om periculos”. 
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nuanţat şi nu este deloc unul tranşant. Citirea cu atenţie a biografiilor lor 
relevă aspecte semnificative şi surprinzătoare, marcate de idealism şi acţiune, 
pe de o parte, iar, pe de altă parte, oportunism şi chiar laşitate. Dumitru 
Ciumbrudean, Anton Banciu şi Nicolae Cricoveanu, adică albaiulienii care au 
participat la Congresul de Constituire a PCR, la 8 mai 1921, pot fi integraţi 
acestei categorisiri. Astfel, se poate explica şi de ce înainte de 1990 aceştia nu 
au putut fi în atenţia cercetărilor vizavi de mişcarea muncitorească/comunistă 
din judeţul Alba. 

Cât priveşte simpatizanţii albaiulieni ai comunismului, înainte de 23 
august 1944, aceştia au fost numeric puţini, ei limitându-se doar la acţiuni fără 
prea larg ecou. Totuşi, organele de Siguranţă ale Statului, pe plan local, au fost 
vigilente, căutând să ţină sub control posibila dezvoltare a simpatiei faţă de 
mişcarea comunistă, în concordanţă cu ceea ce se petrecea pe plan naţional. 

Astfel, se conturează imaginea unor personaje totuşi izolate în Alba 
Iulia vremii. Dar, toată această idee trebuie potenţată, ţinând cont de profilul 
oraşului din punct de vedere demografic şi economic în epocă. În aceste 
condiţii, a considera că PCR nu a avut niciun fel de impact în Alba Iulia înainte 
de 23 august 1944 sau că aderenţa la ideile comuniste s-a limitat, pentru 
localnici, doar la nivel de hobby242, constituie o perspectivă reducţionistă 
asupra unei realităţi istorice. Dacă comparăm situaţia oraşului Alba Iulia, în 
această privinţă, cu alte oraşe transilvănene sau învecinate Transilvaniei (Sibiu, 
Bistriţa, Baia Mare, de exemplu) remarcăm, totodată faptul că aderarea la 
mişcarea comunistă a fost ceva mai intensă în epocă243, deşi oraşele 
menţionate aveau o populaţie mai numeroasă. Cu toate acestea, impactul 
aderării albaiulienilor la ideile comuniste în epocă a fost fără prea multă 
semnificaţie la nivel naţional. 
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