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„RĂMĂŞIŢELE GRUPULUI ION UŢĂ”: FORMAŢIUNILE DE REZISTENŢĂ DIN 
BANAT CONDUSE DE FRAŢII DUICU, DUMITRU MUTAŞCU  

ŞI DUMITRU IŞFĂNUŢ (1949-1954) 
 
 

În contextul intensificării activităţii grupurilor de rezistenţă din Banat, în iarna 1948-1949, 
serviciile represive ale guvernului de la Bucureşti au luat în considerare riscul de a pierde 
autoritatea şi chiar controlul în anumite zone din provincia sud-vestică, motiv pentru care au 
decis intervenţia de urgenţă şi cu forţe considerabile. Rezultatele au fost cele aşteptate, adică 
distrugerea principalelor grupuri bănăţene, între ele şi cel al colonelului Ion Uţă. Însă unii din 
membrii acestei grupări au reuşit să scape de arestare şi ulterior s-au reunit sub conducerea unor 
noi lideri, constituind formaţiuni – „rămăşiţele grupului Uţă”, potrivit terminologiei Securităţii – 
care au infirmat timp de mai mulţi ani pretenţia regimului comunist de a controla întregul 
teritoriu montan al Banatului. 

În textul de faţă ne ocupăm de complicata istorie a grupurilor conduse pentru anumite 
intervale de timp de către fraţii Duicu, Dumitru Mutaşcu şi Dumitru Işfănuţ. Oamenii au trecut 
de multe ori dintr-un grupuscul în altul, alteori s-au reunit pentru scurte perioade, astfel încât 
reconstituirea riguroasă a ridicat suficiente probleme. Sursele noastre sunt constituite din 
documente de arhivă şi mărturii. 

1. Reunirea supravieţuitorilor din grupul colonelului Ion Uţă 
În momentul atacului Securităţii, la 7/8 februarie 1949, unii dintre membrii grupului Uţă 

erau plecaţi după alimente1. În faţa ofensivei întreprinse de autorităţi, ei au căutat să-şi găsească 
locuri cât mai sigure de refugiu. Spre exemplu, Pavel Vădraru şi Iosif Baderca s-au ascuns o 
vreme la părinţii celui dintâi, în podul cu fân. Deoarece în sat pericolul de a fi prinşi era foarte 
mare, cei doi s-au despărţit temporar. Vădraru a plecat în pădure, unde avea un adăpost 
(„cazemată”). Pentru a nu i se vedea urmele a mers pe cursul unui râu, prin apă, pe şinele căii 
ferate forestiere, dar şi prin zăpada până la brâu. Avea la el pistolul cu muniţie şi ceva mâncare 
primită de la oamenii pe la care trecuse. Supravieţuirea în munţi pe timp de iarnă era însă extrem 
de dificilă2. 

Cei care au scăpat din grupul colonelului Uţă au încercat să se regrupeze. Unii 
supravieţuitori au povestit că erau foarte puţini, iar ajutoarele primite din partea sătenilor se 
micşoraseră şi ele3, alţii că numărul lor se ridica la 37. În primăvară s-au reunit în pădure. „Acum, 
când ne murise şeful, aşteptam să vină alt şef, care să ne organizeze. Aşteptam. Nu mai puteai să 
mişti, că era atâta armată!”. Când trupele intrau în pădure, rebelii fugeau în sat, spre a se ascunde. 
În general lumea era binevoitoare, deşi informatorii nu lipseau4. 

O luptă între unii partizani şi Securitate s-a mai dat la Rusca şi la Globurău. Asupra celor 
dintâi se puseseră premii în bani. Spre exemplu, Radu Dincă, unul dintre ei, „valora” 200.000 de 
lei. El a şi plecat spre Timişoara, unde îşi avea domiciliul, să se întâlnească cu soţia lui, pe care o 
rugase să ia legătura cu ţăranii din regiune, pentru a organiza şi acolo rezistenţa. Ulterior soţia l-a 

                                                           
1 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, Drumuri în 
întuneric (Destine mehedinţene; 1945-1964). Transcrieri după înregistrări audio efectuate în anii 1994 şi 1998, Bucureşti, Fundaţia 
Academia Civică, 1998, p. 198. 
2 Ibidem, p. 199-200. Pavel Vădraru îşi amintea despre acel episod: „Aveam cazemata în coastă, sus, unde aveam şi 
alimente, cartofi […] Am încercat să fac focul, dar lemnele erau ude şi s-a făcut un fum de n-am mai văzut nimic 
până a doua zi dimineaţa. Orbisem. Mi-am zis că am să mor pe-aici, mor ca un câine, nu ştie nimeni de mine, nu 
puteam să strig fiindcă m-ar fi găsit armata. A dat Dumnezeu şi înspre seară o început să se lumine câta la ochi. Am 
stat acolo vreo săptămână, am mâncat numai cartofi, că făina mucegăise, nu mai era bună. După aia, a început să se 
ducă zăpada un pic şi-am putut să ies” (ibidem). 
3 Radu Dincă, Am luptat în Semenic, în gruparea colonelului Uţă, în 22, nr. 43, din 1-8 noiembrie 1991, p. 8. 
4 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
198-200. Vezi şi mărturia lui Iosif Baderca zis Gherghiniţă, în Ion Hurtupan, Rezistenţa armată în Caraş-Severin (1944-
1958), Reşiţa, Editura Timpul, 2000, p. 219. 
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trădat şi a fost arestat de o echipă de securişti la Pădurea Verde, în marginea Timişoarei, în iunie 
19505. 

1.1. Nucleul din jurul fraţilor Duicu (1949) 
La jumătatea lunii februarie 1949, scurt timp după distrugerea grupului Uţă, Securitatea 

considera că partizanii care scăpaseră se aflau sub conducerea fraţilor Duicu zişi Boeru, din 
comuna Domaşnea6. Se pare că liderul grupului era Ion Duicu zis Boieru (dar şi Popa, pentru că 
avea obiceiul de a se travesti în haine preoţeşti), iar alături de el se mai aflau fraţii săi Nistor şi 
Petru Duicu, Gheorghe Cristescu, Petru Românu, toţi din Domaşnea; Stelian Berbecaru, din 
Buzău; Nicolae Lalescu, Nistor Armaş zis Gârbin, Ion Izbaşa zis Daba şi Ion Duicu, aceştia 
originari din Cornereva7. 

Securitatea reuşise până la 2 martie 1949 să introducă un informator între supravieţuitorii 
din grupul Uţă. Informatorul nu doar că se infiltrase în rândurile partizanilor (10 în total), dar 
ghidat de securişti crease o diversiune, doi dintre partizani alegând să se izoleze de ceilalţi. 
Securitatea urmărea crearea condiţiilor ca partizanii să se împuşte între ei, adică cei 8 rămaşi să-i 
lichideze pe cei doi plecaţi. Cu ajutorul aceluiaşi informator, poliţia politică a aflat locurile de 
adăpost ale rebelilor şi toate persoanele care erau în legătură cu ei, oferindu-le provizii şi adăpost. 
Pe baza acestor informaţii precise, Securitatea pregătea capturarea partizanilor printr-o acţiune 
simultană la obiectivele identificate, agentul ei fiind utilizat pentru verificarea acestor ţinte8. 
Securiştii au aflat că 10 membri ai grupului Uţă se găseau într-un adăpost special construit lângă 
un sălaş din zona „Cracul Stânei”, 22 de km vest de Cornereva. Pentru anihilarea grupului s-a 
iniţiat o operaţiune pe 6 martie 1949, trupele având o călăuză care cunoştea foarte bine zona şi 
locul unde se afla adăpostul. În dimineaţa zilei de 7 martie 1949, în adăpost au fost surprinşi doar 
doi luptători anticomunişti, ceilalţi opt părăsind zona cu 24 de ore înainte. Cei doi partizani au 
deschis focul asupra securiştilor, dar Horia Izbaşa zis Michescu, plugar din comuna Cănicea, 
judeţul Severin, a fost împuşcat mortal. Datorită vizibilităţii reduse – viscolul era extrem de 
puternic, cu o abundentă cădere de zăpadă – Nistor Armaş zis Gârbin a reuşit să dispară, deşi 
fusese rănit. Securitatea nu îi dădea nici o şansă de supravieţuire, deoarece pierduse mult sânge, 
după cum o dovedeau dârele lăsate pe zăpadă, în condiţiile în care mai şi fugise doar în cămaşă şi 
cu capul descoperit, iar pe o rază de 10 km nu avea unde să se adăpostească. Au fost capturate: o 
armă ZB, un pistol „cu butoi”, trei grenade defensive, 100 de cartuşe pentru arma ZB, două cutii 
cu praf de puşcă. Datorită condiţiilor climatice nefavorabile, trupele au fost nevoite să se 
adăpostească în sălaşe, operaţiunea durând trei zile, între 6 şi 9 martie 1949. În urma acestei 
acţiuni au reieşit şi punctele slabe ale trupelor trimise pe teren, ele neavând echipament de munte 
şi fiind lipsite complet de mijloace de transmisiuni9. Pentru acţiunile contra celor care scăpaseră 
din grupul colonelului Uţă, Securitatea a făcut recunoaşteri aeriene pe Valea Cernei, dar şi terestre 
cu ajutorul unei patrule de la Centrul de schi de pe Muntele Mic, iar trupele au fost transportate 
de la Caransebeş la Băile Herculane cu o garnitură specială de tren10. Potrivit unor informaţii, 
Nistor Armaş zis Gârbin, partizanul scăpat din confruntarea amintită mai sus, a reuşit să ajungă în 
satul Frătâncea, din comuna Cornereva. Se pare că a fost împuşcat mai apoi de o persoană 
neidentificată11. 

În afară de cei reţinuţi deja, până în prima decadă a lunii martie 1949 autorităţile reuşiseră 
să-i identifice pe membrii din sate ai organizaţiei colonelului Uţă. Aceştia urmau să fie arestaţi 
după lichidarea celor opt partizani înarmaţi, în frunte cu fraţii Duicu, care se ascundeau în munţii 
                                                           
5 Radu Dincă, op. cit., p. 8. 
6 Emil Sebeşan, Ileana Silveanu, Rezistenţa din Banat, II, în Arhivele Totalitarismului, nr. 19-20/1998, 2-3, p. 141 (doc. de 
la Arhivele Tribunalului Militar Timişoara (în continuare ATMT), fond Penal, dos. nr. 64, Caraş, vol. III, f. 139-141). 
7 Ion Hurtupan, op. cit., p. 60. 
8 Miodrag Milin (ed.), Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului în documente, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 
2000, p. 84 (doc. de la ATMT, fond Jud. Caraş-Severin, dos. nr. 64(2)/1949, f. 38-39). 
9 Ibidem, p. 89-90, 120-121 (doc. de la ATMT, fond Jud. Caraş-Severin, dos. nr. 64(2)/1949, f. 45-47, 78). 
10 Ibidem, p. 119 (doc. de la ATMT, fond Jud. Caraş-Severin, dos. nr. 64 (2)/1949, f. 79). 
11 Ion Hurtupan, op. cit., p. 82. 
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din zona comunei Cornereva. Dat fiind că în jurul lor se crease o reţea informativă, arestarea 
imediată ar fi stânjenit acţiunile Securităţii, având în vedere că majoritatea celor reţinuţi erau din 
Cornereva12. 

1.2. Nucleul din jurul lui Dumitru Mutaşcu-Dumitru Işfănuţ (1949) 
Dumitru Mutaşcu zis Fus (dar şi Iaşcu13) făcuse şi el parte din grupul colonelului Ion Uţă 

şi izbutise să scape din acţiunea care dusese la anihilarea acestuia14. Deşi rănit, el a ajuns în 
apropierea satului său, Verendin, anunţându-şi fiul prin intermediul unui vecin. Acesta l-a ajutat 
să-şi facă un adăpost în pământ, iar pentru camuflare deasupra au pus gunoi de grajd. Având 
haine groase nu a fost nevoit să facă focul, iar până la sosirea primăverii (anului 1949) a fost 
aprovizionat de fiul său15. Mutaşcu era apreciat ca un bun luptător, curajos şi hotărât. Însă „era 
mai făţarnic. Dacă te luai cu el, riscai să te omoare fără să clipească”16. 

Prin aprilie 1949, Iancu Baderca şi Dumitru Mutaşcu s-au îndreptat spre Munţii 
Cornerevei, pentru a se întâlni cu Pavel Vădrariu, Iosif Baderca şi Dumitru Işfănuţ. După reunire, 
s-a convenit reorganizarea grupului, lider fiind ales Dumitru Mutaşcu, iar ajutor Dumitru Işfănuţ. 
Scopul imediat era găsirea celorlalţi membri ai grupului Uţă şi fixarea unei întâlniri pentru 
octombrie 194917. Menţionăm că în documente şi în sursele orale, ca lideri ai acestui subgrup sunt 
menţionaţi când Dumitru Mutaşcu, când Dumitru Işfănuţ. Din mărturii ştim că Işfănuţ şi 
Mutaşcu erau foarte buni cunoscători ai munţilor din zona lor18. Deoarece Dumitru Işfănuţ era 
mai bătrân, partizanii mai tineri îl ascultau, el dovedindu-se un camarad exemplar. Avea un 
accentuat simţ al dreptăţii, în anii în care s-a aflat în rezistenţă ţăranul din Domaşnea răspândind 
groaza între activiştii, miliţienii şi securiştii din zona sa de acţiune19. În anii următori, Mutaşcu şi 
Işfănuţ aveau să fie când liderii grupului extins de partizani, când şefii unor echipe reduse 
numeric. 

Partizanii din acest grupuscul încercaseră să afişeze măcar rudimentele unei uniforme. 
Spre exemplu, purtau căciuli la care îşi prinseseră tricolorul românesc20. 

1.3. Susţinătorii partizanilor (1949) 
Supravieţuitorii grupului Uţă au continuat să fie sprijiniţi de populaţia locală, în condiţiile 

în care teroarea se generalizase. Un martor (Petru Andrei) din Domaşnea rememora:  

„Ne spărieu [autorităţile – n.n.] că o să ne scoată din căşi şi o să avem domiciliu forţat. De 
frică, bătrânii noştri s-or predat. Pe bunicu’ l-or arestat şi acolo, la Securitate, i-or tras 
unghiile de la mâini şi de la picioare. Că de ce o dus haine şi mâncare la partizani. Săracu’, 
aşa moş cum era, o făcut puşcărie cinci ani. Nici nu ştia carte, nici nu ştia să-şi scrie numele. 
Andrei Nicolae, c-aşa îl chema. Şi pe tata l-or dus la Timişoara şi l-or nefericit acolo, la 
Securitate. Era cu o zi înainte de Crăciun. Când s-o întors acasă, gâtu’ lui era cum la găină, 

                                                           
12 Miodrag Milin (ed.), op. cit., p. 94 (doc. de la ATMT, fond Jud. Caraş-Severin, dos. nr. 64(2)/1949, f. 50-51). 
13 Mărturia lui Nicolae Ciurică, Breazova (Borlovenii Noi), judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), Rezistenţa 
anticomunistă din Munţii Banatului (Zona Mehadia-Iablaniţa-Breazova). Interviuri şi evocări, Timişoara, Editura Marineasa, 
2000, p. 113. 
14 Arhivele Serviciului Român de Informaţii (în continuare ASRI), fond D, dos. nr. 2168, f. 320. 
15 Mărturia lui Iosif/Ion Mutaşcu (fiul lui Dumitru Mutaşcu zis Fus), Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag 
Milin (coord.), Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului (Zona Domaşnea-Teregova). Interviuri şi evocări, Timişoara, 
Editura Marineasa, Editura Presa Universitară Română, 1998, p. 197-198. 
16 Mărturia lui Iosif Baderca zis Gherghiniţă, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 221. 
17 Camelia Ivan Duică, Rezistenţa armată din Banat. Grupările: Işfănuţ Dumitru, Mutaşcu Dumitru şi fraţii Duicu (1949-1952), 
în Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1944-1962, editat de Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii, Bucureşti, Editura Kullusys, 2003, p. 75-76 (doc. de la Arhivele Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare ACNSAS), fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 18). 
18 Radu Dincă, op. cit., p. 8. 
19 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), din Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii 
Semenic, documentar realizat de Rodica Palade, în 22, nr. 16 din 24-30 aprilie 1992, p. 9; mărturia lui Iosif Baderca zis 
Gherghiniţă, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 221. 
20 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), din Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii 
Semenic, documentar, p. 9. 
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pe care o tai cu securea. Nici nu mai putea vorbi. Zicea că l-or bătut cu un cauciuc. Era 
mare frică, pe-aici, la Domaşnea. Nu aveam voie să ieşim în stradă nici după apă. Seara, 
după nouă, dacă eram prinşi eram duşi cu duba şi până dimineaţa ne băteau, ca să spunem 
pe cine am văzut. Odată m-or prins la horă. M-or dus la postu’ de jendari să le spun de unu’ 
Sfârloagă. Io nu le-am zâs nica. Şepte ofiţeri stăteau la o masă şi ţâpau la mine. Mi-o stat 
inima-n gât”21. 

Serafim Atănase din Domaşnea a fost şi el unul dintre susţinătorii partizanilor, fiind 
arestat de Securitate: 

„M-au băgat la Securitate, m-au legat de picioare, de mâini, mi-au băgat un par între legături 
şi m-au întors. Şi-atât m-au bătut […] şi dinţii din gură mi i-au spart […] La securitate m-au 
băgat într-o celulă şi, credeţi-mă, am băut urina de sub mine, pentru că, de la bătăile ale mă 
ardea stomacul că nu mai ştiam de mine. Mi-au adus o găleată care era jumătate plină cu 
smoală şi acolo am făcut şi pe urmă am băut. Nu mai puteam, nu mai rezistam”. 

Când au văzut că nu reuşesc să scoată nimic cu bătaia de la Serafim Atănase, securiştii au 
jucat cartea coruperii cu bani, însă fără succes. Avea să ia 25 de ani închisoare22. 

Pentru a le tăia partizanilor orice posibilitate de aprovizionare, Securitatea le interzicea 
localnicilor să se ducă la sălaşe (adăposturi unde muntenii îşi ţineau animalele şi pe timpul iernii). 
Li se dădea voie să-şi ia doar o felie de mămăligă sau puţină făină să facă mâncare pentru câini. 
Dacă erau prinşi cu alimente în plus începea bătaia: „Scoateţi partizanii, dumnezeii voştri, că vă 
omorâm!”. Toată vara anului 1949 au fost bătuţi muntenii pentru a nu-i mai alimenta pe luptătorii 
anticomunişti. Inducerea în eroare a autorităţilor, indiferent dacă din greşeală sau cu intenţie, se 
solda cu bătăi administrate cu promptitudine de Securitate23. 

Cei mai detestaţi de către partizani şi localnici nu erau militarii în termen din trupele de 
Securitate, ci miliţienii şi informatorii acestora24. Au existat săteni care au devenit informatorii 
Securităţii şi Miliţiei din motive diverse: de frică, pentru bani, unii poate din convingere ideologică 
(comunişti)25. Uneori premiile puse pe capul partizanilor erau extrem de tentante. Spre exemplu, 
Mitru Sarpoca, vânător, dorea să pună mâna pe cei 80.000 de lei promişi pentru fiecare partizan 
capturat26. Trupele de Securitate erau însoţite în pădure şi de activişti locali ai PMR, cum a fost 
cazul cu Gârpină, din Mehadica, şeful organizaţiei de bază27. 

2. Activitatea grupului Duicu-Mutaşcu-Işfănuţ în 1949 
În anumite perioade „rămăşiţele grupului Uţă” s-au reunit pentru a da lovituri de 

amploare autorităţilor comuniste şi fidelilor acestora. În vara anului 1949, partizanii bănăţeni au 
intrat în legătură cu grupul lui Vasile Luţă, din satul Brebina, comuna Floreşti, judeţul Mehedinţi. 
Pentru a obţine bani, Luţă a propus atacarea Băncii de Stat din Baia de Aramă28. S-au adunat 15 
partizani (cei mai mulţi din Banat) – Vasile Luţă, Ion Duicu, Dumitru Işfănuţ, Nistor Duicu, 

                                                           
21 Mărturia lui Nicolae Andrei, Domaşnea, septembrie 1995, în Doina Magheţi, Spiru Blănaru. Portret din fragmente 
salvate, Timişoara, Editura Marineasa, 1998, p. 31. Vezi şi mărturia lui Serafim Atănase, Domaşnea, judeţul Caraş-
Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, p. 10. 
22 Mărturia lui Serafim Atănase, din Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. 
cit. 
23 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
202-203. 
24 Ibidem, p. 202. 
25 Mărturia lui Serafim Atănase, din Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. 
cit. 
26 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
203. 
27 Ibidem, p. 208. 
28 Florica Dobre (coord.), Florian Banu, Camelia Duică, Silviu B. Moldovan, Elis Neagoe, Liviu Ţăranu (eds.), Bande, 
bandiţi şi eroi. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948-1968). Documente, studiu introductiv de Florian Banu şi Silviu B. 
Moldovan, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 418, 421-422 (document de la Arhivele Ministerului de Interne, 
fond Direcţia Management Resurse Umane (în continuare AMI, fond DMRU), inv. nr. 7389, dos. nr. 34, f. 253-264). 
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Petru Duicu, Petre Românu, Ion Ciovică, Gheorghe Cristescu, Nicolae Lalescu, Gheorghe 
Stănescu (acesta era din nordul Olteniei), Dumitru Mutaşcu, Victor Curescu, Ioan Ene, Gheorghe 
Serengău şi Stelian Berbecaru – care s-au împărţit în trei echipe, comandate de Vasile Luţă, Ion 
Duicu şi Dumitru Mutaşcu zis „Fus”, pentru a se strecura neobservaţi spre obiectiv. Însă unii 
dintre partizani s-au răzgândit şi nu au mai vrut să participe la acţiune. Cei rămaşi au aflat de la o 
susţinătoare a grupului că Securitatea fusese înştiinţată de acţiunea lor de către doi activişti 
comunişti, vecini de-ai lui Vasile Luţă, Romulus Bengescu, secretarul organizaţiei de bază a PMR 
din sat, şi Gheorghe Zgândar, şi el membru de partid în acelaşi sat. Acţiunea nu a mai avut loc, 
luându-se în schimb măsuri represive împotriva celor doi comunişti, care au fost ridicaţi de la 
domiciliile lor în noaptea de 24/25 august 1949. În urma loviturilor de armă aplicate în cap de 
către Luţă, Işfănuţ şi Serengău, Bengescu a decedat pe loc, în vreme ce Zgândar a fost lăsat în 
nesimţire, dar a supravieţuit. Maltratarea celor doi avusese loc ca urmare a dorinţei de răzbunare a 
lui Luţă. Ulterior, bănăţenii aveau să plece spre zona lor, oltenii rămânând pe loc29. Partizanii au 
avut o ciocnire în judeţul Mehedinţi cu o patrulă formată din trei miliţieni. Aceştia au fost 
dezarmaţi, li s-au luat armele şi cartuşele, după care au fost eliberaţi30. 

Documentele Securităţii nu sunt prea exacte în privinţa componenţei şi conducerii 
„rămăşiţelor” grupului Ion Uţă. Bunăoară, într-o sinteză a Securităţii din 2 septembrie 1949, se 
considera că grupul aflat sub conducerea fraţilor Duicu era format din 14-15 persoane. Partizanii 
afişau tablouri monarhice în diferite comune şi trimiteau scrisori de ameninţare autorităţilor. 
Probabil pentru a-i discredita, Securitatea nu uita să menţioneze că rebelii se dedau la „acte de 
violare a unor femei”. În aceeaşi sinteză era amintit şi grupul condus de Dumitru Işfănuţ, format 
din 10 oameni, şi localizat la poalele Munţilor Semenic31. Era considerat fie o „rămăşiţă” a 
grupului Uţă32, fie că luase fiinţă prin reunirea „rămăşiţelor” grupului Uţă cu cele ale grupului 
Blănaru. S-a mai vehiculat ideea că majoritatea membrilor acestei formaţiuni erau legionari – ceea 
ce era pur şi simplu fals –, acţionând în zona Teregova-Cornereva-Domaşnea33. 

În august-septembrie 1949 a avut loc o reorganizare a grupului în comuna Verendin, unde 
s-au întâlnit Iancu Baderca, Ion Caraibot, Dumitru Mutaşcu, Gheorghe Serengău şi Victor 
Curescu. În octombrie 1949 s-a decis ca grupul – format din Dumitru Mutaşcu, Dumitru Işfănuţ, 
Maria Vlădescu, Victor Curescu, Gheorghe Serengău, Nistor Duicu, Ion Duicu, Petru Duicu, 
Ghiţă Gaia, Ion Caraibot, Pavel Vădrariu, Iosif Baderca şi Iancu Baderca – să se divizeze în trei 
formaţiuni mai mici. Acestea erau conduse de Dumitru Mutaşcu, Dumitru Işfănuţ şi Nistor 
Duicu34. 

Împărţiţi în trei grupuri, partizanii s-au adăpostit în locuri diferite în iarna 1949-1950. Un 
grup era compus din Dumitru Mutaşcu, Gheorghe Serengău şi Victor Curescu. Al doilea nucleu îi 
cuprindea pe fraţii Ion, Nistor şi Petru Duicu, Petru Românu, Gheorghe Cristescu, Nicolae 
Lalescu (Furconi) ş.a. şi se găsea în zona comunei Domaşnea35. Cel de-al treilea grup, aflat sub 
conducerea lui Dumitru Işfănuţ – şi compus din Iosif Baderca zis Gherghiniţă, Pavel Vădraru, 
Iancu Baderca (aceştia trei erau veri) şi Ion Caraibot –, şi-a construit un bordei în Valea Căţelei, la 
Lazul (Cracul) lui Negrilă, loc situat la 4 (sau 7) km de comuna Pârvova, unde au fost strânse 
alimente pentru iarnă. Aceşti partizani au fost descoperiţi de autorităţi la 12 februarie 1950, dar 
santinela a dat alarma la timp şi partizanii au reuşit să se salveze, luând cu ei doar armele şi 
muniţiile. S-au instalat într-un adăpost la „Dosul Lazului”, fiind aprovizionaţi de Iosif Fotoc. În 
acest loc au stat până la 10 martie 1950, când grupul de sub conducerea lui Işfănuţ s-a fragmentat 

                                                           
29 ASRI, fond D, dos. 2168, f. 408-409; Bande, bandiţi şi eroi ..., p. 361, 418, 422-425, 427, 550 (document de la AMI, 
fond DMRU, inv. nr. 7389, dos. nr. 34, f. 17-22, 112-116, 253-264, 265-267). 
30 Mărturia lui Petru Duicu (Boieru), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 47. 
31 ASRI, fond D, dos. nr. 2168, f. 420-421. 
32 Ibidem, f. 63, 320, 303. 
33 Marius Oprea (ed.), Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente. 1949-1989, studiu introductiv de Dennis 
Deletant, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 290 (doc. de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 13-44). 
34 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 76 (doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 18). 
35 Mărturia lui Iosif Baderca zis Gherghiniţă, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 219-220. 
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la rândul său. Ianca Baderca şi Ion Caraibot zis Ciovică au plecat la Luncaviţa, adăpostindu-se în 
pădurea de lângă grădina celui din urmă. Erau susţinuţi de mama şi unchiul lui Ciovică, Dumitru 
Caraibot36. 

3. Activitatea grupului Duicu-Mutaşcu-Işfănuţ în 1950 
3.1. Distrugerea subgrupului Duicu 
Securitatea a obţinut informaţii de la Elena Popa şi Mihai Românu37 că un grup de 

partizani se afla în pădurea „Marazdinului”, lângă Domaşnea, iar la 30 ianuarie 1950 o companie 
din trupele de intervenţie a declanşat o operaţiune în colaborare cu Miliţia. Partizanii nu îşi luaseră 
măsuri adecvate de siguranţă, iar bordeiul a fost înconjurat. În lupta care a urmat au fost ucişi Ion 
Duicu şi Gheorghe Cristescu zis Galea, au fost prinşi Petru Duicu (acesta a vrut să se împuşte), 
Petru Românu şi Nicolae (sau Gheorghe) Lalescu, dar Nistor Duicu şi Ioan Stelică (sau Stelică 
Berbecaru) au reuşit să scape. S-au capturat atunci un pistol mitralieră, trei arme militare şi 
cartuşe38. Cel puţin unii din informatorii Securităţii erau plătiţi, se pare că uneori cu sume 
considerabile. Bunăoară unul din cei care i-a trădat pe partizanii menţionaţi mai sus, Mihai 
Românu, o rudă îndepărtată a lui Petru Românu, a făcut gestul la insistenţele ginerelui său, inginer 
textilist din Lugoj, concediat pentru apartenenţă la Mişcarea Legionară. Pentru fapta sa, Mihai 
Românu ar fi primit atâţia bani încât în primăvară şi-a putut cumpăra 60 de oi, deşi până atunci 
nu avusese nici una. În schimb, pentru că îi trădase pe partizani, deşi promisese că nu o va face, 
Elena Popa a fost ridicată de luptătorii anticomunişti (între ei şi Dumitru Işfănuţ), dusă în pădure 
şi împuşcată39. 

Partizanii morţi în confruntarea cu Securitatea – Ion Duicu şi Gheorghe Cristescu – au 
fost duşi în Domaşnea de soldaţi, „pe pari ca şi cum ai aduce o oaie”. Scena părea desprinsă din 
secolele trecute. Aruncaţi în faţa primăriei, cei doi „era[u] în pieile goale aproape şi oameni de aici 
din sat [Nicolae Curţală şi Ion Barbu, doi comunişti] mai se duceau şi dădeau cu piciorul în ei, 
zâcea[u] că-i «cu ţara în braţe», când or văzut parul”. Cadavrele au fost expuse în public două zile, 
după care au fost ridicate şi duse într-un loc necunoscut40. 

Ion Budarcă (Popescu), din Verendin, a fost prins în timp ce se ascundea în beciul din 
casa lui şi omorât41. 

După ce au fost prinşi, Petru Duicu, Petru Românu şi Gheorghe Lalescu au fost legaţi şi 
bătuţi, apoi purtaţi şi ei prin Domaşnea să-i vadă oamenii. Anchetele la Securitatea din Lugoj şi la 
cea din Timişoara au fost deosebit de dure. Captivii au fost „legaţi de mâini şi de picioare între 
două mese, atârnaţi de-un par, şi ne loveau cu ce apucau” (de regulă cu bâta şi cu bastoane de 
cauciuc). Nemaiputând suporta chinurile la care era supus – picioarele îi erau umflate în urma 
loviturilor –, Petru Duicu a încercat să se spânzure. Ideea lui Petru Românu şi a lui Gheorghe 
Lalescu de a-şi sincroniza mărturiile, de a susţine că partizanii morţi le aduseseră mâncare, haine 
ş.a.m.d., s-a dovedit salvatoare. În alte cazuri, anchetele „încrucişate” ale Securităţii au dus la 
arestarea şi condamnarea multor oameni implicaţi într-un fel sau altul în rezistenţă42. 
                                                           
36 Ibidem, p. 219-221; Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 76-77 (doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 101, 
103). 
37 Mărturia lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., 
p. 27-28. 
38 Mărturia lui Petru Duicu, din Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. cit., 
în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 36, şi în Doina Magheţi, op. cit., p. 48; mărturia lui Petru Românu (Petru 
Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 22-24, 27-28; Camelia Ivan Duică, 
op. cit., p. 77 (doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 143, vol. 1, f. 32); Ion Hurtupan, op. cit., p. 63. 
39 Mărturia lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., 
p. 27-28. 
40 Mărturia lui Nicolae Românu, Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 58, 60. 
41 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
199. 
42 Mărturia lui Petru Duicu, Domaşnea, septembrie 1995, în Doina Magheţi, op. cit., p. 47-48, în Rezistenţa în Munţii 
Semenic, documentar, loc. cit., în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 24, 36-38, 40, 43-45, şi în Ion Hurtupan, op. cit., p. 
229-230; mărturia lui Nicolae Românu, Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 58. 
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În iarna anului 1949-1950, Pavel Vădraru şi Iosif Baderca zis Gherghiniţă s-au ascuns în 
zona comunei lor. La începutul lunii martie 1950 s-au dus la sălaşul unui localnic, fiind 
aprovizionaţi de Marta Vădraru, soţia lui Pavel Vădraru: 

„Acolo, în grajdul oilor, noi aveam săpată o groapă de vreo 2 metri adâncime, cu latura de 3 
metri, acoperită cu lemne, peste care era un strat de vreo 80 de centimetri de pământ, de 
bălegar. Aveam un capac, un chepeng prin care intram când simţeam că suntem în pericol, 
altfel stăteam în grajd”. 

 Cineva i-a trădat, iar la 14 martie 1950 Miliţia a făcut o inspecţie la sălaşul unde se găseau, 
ascunzătoarea lor fiind descoperită. Cei doi partizani s-au gândit la persecuţiile la care îşi 
expuneau familiile dacă ripostau şi ucideau vreun miliţian, aşa încât s-au predat43. Atât ei cât şi 
Marta Vădraru au fost duşi la Caransebeş, apoi la Lugoj, unde au fost bătuţi cu o sălbăticie fără 
seamăn de către maiorul Kling Zoltan. Pentru Marta Vădraru era o „completare” a ceea ce se 
întâmplase în 1949. Văzând că nu obţin nimic de la ea, după o lună securiştii au eliberat-o. După 
un an şi jumătate, tot poliţia politică a făcut presiuni asupra ei să divorţeze de „bandit” şi să-şi dea 
copilul la orfelinat, „să nu mai ştie al cui este”44. Pentru cei doi partizani amintiţi torturile au 
continuat la Securitatea din Timişoara, unde s-au evidenţiat alţi ofiţeri: Martin Schnellbach, Weiss 
şi Aurel Moiş: „Aici a fost ancheta definitivă, cu bătăi, ne-au bătut de ne-au zăpăcit, să spunem 
unde-s ceilalţi. Vă daţi seama ce-am îndurat pentru asta […]” (anchetele „se desfăşurau între 
întrebări şi bătăi «pe proţap», la fund, tălpi şi alte părţi dureroase”). Din grup fuseseră capturaţi 
doar Vădraru, Baderca şi încă doi fugari din Domaşnea. Pentru a nu dezvălui cine i-a 
aprovizionat, cei prinşi spuneau că doar familiile au fost implicate în acţiunea de sprijin. Pavel 
Vădraru a relatat teribila sa experienţă:  

„Aici [la Securitatea din Timişoara – n.n.] m-au ţinut cam trei luni în anchetă, fiind bătut 
crunt. Ori ştii ori nu ştii, să spui cum voiau ei! Să iscăleşti. Până nici WC nu aveam, ne 
scoteau când voiau ei. […] am găsit o gaură în duşumea, făcută cu cuiul, şi-acolo urinam, că 
altfel crăpam. Pentru mers la WC era o oră fixă, lumină aveam un bec chior, iar aer cât 
venea pe vizetă, de pe coridor. Bătaie cruntă, ce mai!”45. 

Tatăl lui Pavel Vădraru a fost şi el reţinut pentru „păcatele fiului”. Soţia îi fusese arestată 
încă din primăvara anului 1949 şi bătută de Securitate „de era s-o omoare”, pentru a spune unde 
se ascundea „banditul”46. 

Petru Duicu, Petru Românu, Pavel Vădraru, Martin Moatăr, Ianoş Nanu, Mihai Heimer 
(etnic german din Gărâna) etc. au fost judecaţi de Tribunalul Militar Timişoara. Sentinţa nr. 
720/1950 prevedea condamnarea membrilor şi susţinătorilor grupului Duicu la pedepse situate 
între 1,6 şi 25 de ani închisoare. Spre exemplu, Petru Duicu a primit 25 de ani (a fost cap de lot); 
Gheorghe Lalescu, 20 de ani; Petru Românu, 15 ani (i s-a spus: „tu trebuia să fii comunist, ai fost 
proletar”); Pavel Vădraru s-a ales „doar” cu 12 ani de închisoare corecţională, deoarece spusese că 
a fost ajutat numai de familie („Dacă spuneai că ai lucrat cu alţii, îţi creştea pedeapsa”)47. 

După o săptămână, în vara anului 1950, condamnaţii au fost transportaţi cu trenul-dubă la 
Gherla, unde condiţiile erau inumane. De acolo au fost duşi la mina de plumb de la Valea 
                                                           
43 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
201-202, şi în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. cit.; mărturia lui Iosif Baderca zis Gherghiniţă, în Ion 
Hurtupan, op. cit., p. 222; mărturia Martei Vădraru, în ibidem, p. 223-224. 
44 Mărturia Martei Vădraru, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 224. 
45 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
202-204, şi în Ion Hurtupan, op. cit., p. 227. 
46 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
203, şi în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. cit. 
47 Mărturia lui Petru Duicu Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. cit., în 
Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 39, şi în Ion Hurtupan, op. cit., p. 230; mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar 
din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 204, şi în Ion Hurtupan, op. cit., p. 227; mărturia 
lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 24-25; 
Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 77-78. 
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Nistrului, unde au stat 3 ani. Cu toate că beneficiau de hrană mai bună în comparaţie cu aceea 
primită în puşcărie, munca era extenuantă datorită normelor exagerate şi faptului că au lucrat 
multă vreme câte 16 ore pe zi. După 3 ani, partizanii au fost separaţi de ceilalţi deţinuţi, inclusiv 
de ţărănişti, şi duşi împreună cu legionarii la Aiud. Acolo au stat P. Vădraru şi I. Baderca până în 
196248. Petru Duicu a executat 14 ani şi jumătate în penitenciarele Timişoara, Gherla, Mina 9 Mai 
şi colonia de muncă Nistru, din Maramureş, peste tot îndurând umilinţe nesfârşite şi înfometare. 
În 14 ani şi jumătate a avut o singură dată „vorbitor” (întrevedere cu familia) şi un singur pachet. 
În rest, „noi am stat ca-n mormânt”49. 

Petru Românu a fost şi el dus la minele din zona Baia Mare50, mai precis la Valea 
Nistrului. Acolo l-a cunoscut, la sfârşitul anului 1952-începutul anului 1953, pe viitorul „cronicar” 
al Gulagului românesc, Ion Ioanid51. Românu a participat la o evadare memorabilă din lagărul-
mină de la Valea Nistrului, în iunie 1953, împreună cu alţi trei deţinuţi: Marin Ţucă (sau Tucă), 
fost căpitan în trupele de geniu, fiu de preot din comuna Albeşti, judeţul Dolj, condamnat ca 
legionar, Ion Coţofan (sau Coţofană), din Avrig, şi Nicolae Miron, un ţăran din Moldova. 
Evadarea a reuşit, dar după câteva zile au fost prinşi cu toţii, duşi la Oradea, anchetaţi şi judecaţi 
de o instanţă militară. Dintre cei patru acuzaţi, trei au fost condamnaţi la moarte, între ei şi Petru 
Românu. În urma cererii de graţiere s-a revenit asupra condamnării a doi dintre ei, Ion Coţofan şi 
Petru Românu, aceştia primind muncă silnică pe viaţă52. După eliberarea din puşcărie, în 1964, 
asupra lui Petru Românu s-au făcut presiuni pentru a intra în colhoz. El însă a refuzat şi a primit 
pământ situat la 7 km de Domaşnea. A preferat să rămână ţăran independent pe pământul lui şi să 
crească vite, reuşind să se descurce chiar mai bine decât colectiviştii din sat53.  

Pavel Vădraru a petrecut 8 ani în penitenciarele Timişoara, Gherla şi Aiud, iar trei ani în 
mina de plumb de la Valea Nistrului. Anchetele au continuat şi în detenţie, urmărindu-se 
descoperirea persoanelor care îi ajutaseră pe partizani. Pentru a scăpa, unii deţinuţi au început să-i 
spună pe activiştii organizaţiilor comunale ale PMR, care umblaseră după ei cu armata, prin 
păduri. În urma cercetărilor la faţa locului securiştii îşi dădeau seama că foştii partizani îşi bătuseră 
joc de ei54. După expirarea pedepsei, în 1962, Vădraru a fost trimis cu domiciliu obligatoriu în 
localitatea Viişoara, lângă Slobozia, unde se mai găseau o familie din Verendin şi una din 
Teregova. În Bărăgan a stat doi ani împreună cu soţia sa, venită alături de el55. 

3.2. Subgrupul Mutaşcu-Işfănuţ 
Dumitru Mutaşcu zis Fus a fost condamnat la moarte în contumacie la 2 martie 195056. 
Compus din şase persoane, grupul lui Dumitru Mutaşcu se ascundea în iunie 1950 în jurul 

Mehadiei, spre Poiana Muşuroaiei şi Marganita57. În iulie 1950 ar fi avut trei membri, principalul 
                                                           
48 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
204-209. 
49 Mărturia lui Petru Duicu, Domaşnea, septembrie 1995, în Doina Magheţi, op. cit., p. 47, în Miodrag Milin (coord.), 
op. cit., p. 42, 46, şi în Ion Hurtupan, op. cit., p. 230. 
50 Mărturia lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., 
p. 25. 
51 Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele. Vol. I. 1949, 1952-1954, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, p. 106. 
52 Mărturia lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., 
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Bălănescu, Din împărăţia morţii, Timişoara, Editura Gordian, 1994, p. 144, 162-163, 170. 
53 Mărturia lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., 
p. 26. 
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55 Ibidem, p. 209-210, şi în Ion Hurtupan, op. cit., p. 227-228. 
56 Theodor Bărbulescu, Liviu Ţăranu, Din preliminariile Rezistenţei armate anticomuniste. Cazul colonelului I. Uţă, în Memoria, 
nr. 44-45/2003, 3-4, p. 129. 
57 ASRI, fond D, dos. nr. 2168, f. 387, 391. 
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său sector de activitate fiind în raza comunei Verendin, judeţul Severin. La 24 iulie 1950 ar fi ucis 
un ţăran sărac din comuna amintită, dar nu cunoaştem motivele, dacă era sau nu membru PMR şi 
informator al Securităţii, implicat în urmărirea partizanilor58. Oricum, ştim că partizanii erau 
necruţători cu duşmanii lor, mai ales cu activiştii de partid şi cu informatorii. Astfel, în mai 1950, 
ei au împuşcat-o pe Căla Munteanu, deputată în Sfatul popular al comunei Verendin. Floarea 
Dobre, membră PMR, soţia preşedintelui Comitetului provizoriu din comuna Rusca, propusă ca 
preşedintă a Gospodăriei Agricole Colective, a fost împuşcată mortal la 20 august 195059. 

În vreme ce unii membri erau arestaţi, grupului i s-au alăturat unele din persoanele de 
sprijin. Aşa s-a întâmplat cu Nicolae Ciurică, originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi. Tatăl 
său fusese reţinut încă din 1949 pentru sprijin acordat grupului condus de colonelul Ion Uţă. 
Tânărul Ciurică (avea 18-19 ani) a fost arestat în iulie 1950, în comuna Satcu, unde se afla în 
gospodăria unui om înstărit, fost deputat PNŢ şi prieten cu tatăl său. Securiştii care l-au ridicat   i-
au spus că merg la Craiova, pentru a se întâlni cu tatăl său. Intuind ce îl aşteaptă, Nicolae Ciurică a 
reuşit să sară din tren între Teregova şi Poarta, după care a fugit în munţi, la partizani. S-a întâlnit 
cu Nistor Duicu, Dumitru Işfănuţ, Dumitru Mutaşcu şi cu ceilalţi, rămânând cu ei în următorii 
patru ani60. La intrarea în grup a depus un jurământ (se pare că reluare a unuia mai vechi, 
conceput încă de colonelul Ion Uţă), în care se regăseau şi cuvintele: „Jur că nu voi spune nimic 
dacă voi fi prins şi nu voi divulga nici un secret […] Trădătorii, indiferent cine vor fi, se vor 
pedepsi cu moartea!”61 

La 25 august 1950, partizanii erau semnalaţi în raza comunelor Obârşia şi Cloşani, judeţul 
Mehedinţi62. Cei mai mulţi membri ai grupului – Dumitru Mutaşcu, Maria Vlădescu, Victor 
Curescu, Nistor Duicu, Gheorghe Serengău, Ion Caraibot şi Iancu Baderca – s-au reunit la 26 
octombrie 1950 la cele două adăposturi pe care le construiseră pentru iarnă. Nistor Duicu 
întreţinea moralul grupului, spunându-le celorlalţi partizani că războiul avea să înceapă în curând, 
iar ei vor sprijini armatele americane pentru înlăturarea regimului comunist din România63. 

Dumitru Işfănuţ şi Nicolae Ciurică au fost încercuiţi în noaptea de 1/2 noiembrie 1950 în 
casa lui Gheorghe Badiu (sau Batiu), din Domaşnea, rudă cu cel dintâi, datorită unei trădări puse 
la cale de o persoană de sprijin, o femeie pe nume Anastasia Benghia zisă şi Staşa, fosta soţie a 
partizanului Ghiţă Urdăreanu, mort în lupta de la la Pietrele Albe, susţinută de grupul Gheorghe 
Ionescu-Spiru Blănaru la 22 februarie 1949. Staşa Benghia le mai adusese mâncare partizanilor în 
timpul verii. Ea a venit şi la domiciliul lui Badiu, în acest timp securiştii înconjurând casa. Imediat 
după plecarea ei, trupele au deschis focul asupra clădirii, fără nici un avertisment. Cei doi partizani 
au ripostat şi ei cu foc de armă şi cu grenade, după care s-au despărţit, luând-o în direcţii diferite. 
Primul care a reuşit să scape din încercuire a fost Işfănuţ, iar după mai multe încercări şi Ciurică64. 

Cu toate acestea, autorităţile nu aveau o imagine de ansamblu suficient de clară despre 
această formaţiune, considerată a avea şapte membri în noiembrie 1950. Zona de activitate era 

                                                           
58 Ibidem, f. 320-321. 
59 Luigi Martiş, Constantin Mleşniţă, Ion Şerbănescu, Ilie Coman, În slujba patriei socialiste. File din istoria trupelor de 
securitate, Ministerul de Interne, Comandamentul Trupelor de Securitate, Serviciul Editorial şi Cinematografic, 1980, 
p. 45. Mulţumim domnului Romulus Rusan pentru această lucrare; Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 290 (doc. de la 
ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 13-44). 
60 Mărturia lui Nicolae Ciurică, din Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), 
în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, p. 8, şi în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 81-83. 
61 Ion Hurtupan, op. cit., p. 68. 
62 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 320. 
63 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 78. 
64 Mărturia lui Nicolae Ciurică, din Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), 
în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, p. 8-9, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 83-90, şi în Ion Hurtupan, op. 
cit., p. 121-122; mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în 
Munţii Semenic, documentar, loc. cit. 
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destul de vag delimitată, „judeţul Severin”. Securitatea făcea demersuri pentru constituirea unei 
reţele informative în vederea stabilirii cu exactitate a locului unde se ascundeau partizanii65. 

La sfârşitul anului 1950, Securitatea semnala existenţa în regiunea Severin a două grupări 
anticomuniste, „rămăşiţe” ale formaţiunii colonelului Uţă. Una era condusă de Dumitru Işfănuţă 
zis Sfârloagă, iar cealaltă de Dumitru Mutaşcu zis Fus. În cursul iernii 1950/1951, cele două 
grupuri s-au unit sub conducerea lui Dumitru Işfănuţ, adăpostindu-se în Munţii Semenic, între 
comunele Verendin şi Văliug, Caraş. Membrii formaţiunii erau: Nistor Duicu, din comuna 
Domaşnea, Ioan Caraibot, din comuna Luncaviţa, Victor Curescu, Gheorghe Serengău şi Maria 
Vlădescu, din comuna Verendin, Nicolae Ciurică, din comuna Baia de Aramă, regiunea Gorj, şi 
Iancu Baderca, din comuna Mehadica66. Însă în februarie 1951 grupul era menţionat cu doar trei 
membri, Securitatea atribuindu-i „mai multe crime şi jafuri”67. Ulterior s-au mai alăturat Maria 
Vadrariu, amanta lui Dumitru Mutaşcu, şi Gheorghe Balica68. Acesta din urmă era din comuna 
Văliug69, judeţul Caraş, iar Securitatea ştia încă din iarna anului 1950 că avea legături cu partizanii, 
motiv pentru care a fost recrutat de Regionala Timişoara. Însă, după înfiinţarea raioanelor nu s-a 
mai ocupat nici un securist de el. Aşa că în mai 1951 a intrat în grupul din munţi70. 

Iernarea partizanilor în sate devenise extrem de dificilă din cauza prezenţei a numeroase 
trupe de Securitate şi a informatorilor. De aceea, luptătorii anticomunişti şi-au făcut adăposturi 
(„cazemate”, cum le spuneau ei) în munţi, unde aveau alimente şi apă de la izvoarele din 
apropiere. Cândva într-o iarnă între 1950-1952 partizanii se ascundeau într-un asemenea adăpost, 
dar la un moment dat au fost înconjuraţi de trupe. Luptătorii anticomunişti au reuşit să-şi ia 
armele şi să plece. Işfănuţ şi încă un partizan au rămas mai în spate. Cel din urmă a fost împuşcat 
de securişti, dar Işfănuţ a reuşit să se ascundă, decis să nu se lase prins viu. Deşi soldaţii au trecut 
de mai multe ori pe lângă el, nu l-au descoperit, aşa că s-au răzbunat pe căciulile partizanilor, pe 
care le-au tăiat cu securile. După plecarea trupelor, Işfănuţ a avut curajul să se întoarcă la bordei, 
să ia mâncare şi ce a mai putut strânge, după care s-a dus la un sălaş unde ştia că vor veni şi 
ceilalţi partizani. Gestul lui a fost considerat ieşit din comun de către tovarăşii săi, având în vedere 
riscurile suplimentare pe care şi le asumase71. 

3.3. Susţinătorii partizanilor (1950) 
Partizanii erau ajutaţi cu alimente, îmbrăcăminte şi informaţii de către familiile lor şi de 

către consăteni loiali. Aşa a fost cazul lui Lică Struţ, din Domaşnea, „om sărac da’ bun la suflet”, 
care lucra la poştă. Martorii susţin că aceşti partizani nu au furat nimic, deşi în anchetă, pentru a 
nu-şi denunţa binefăcătorii, au fost nevoiţi să susţină că au făcut astfel de gesturi72. 

Diminuarea bazei de sprijin a luptătorilor anticomunişti a fost unul din mijloacele prin 
care Securitatea a urmărit lichidarea rezistenţei. În acest sens, circa 100 de oameni au fost arestaţi 
numai în comuna Domaşnea, mutaţi de la sălaşe în sate cu tot cu vite, unde nu aveau posibilitatea 
să le ţină73. 

Familiile partizanilor erau bătute să spună unde se ascundeau aceştia, cum s-a întâmplat cu 
mama fraţilor Duicu74. Aceasta a fost şi ea arestată şi dusă la Lugoj. Pentru a rezista torturilor la 

                                                           
65 ASRI, fond D, dos. nr. 2168, f. 336, 406. Vezi şi Cartea Albă a Securităţii. Vol. II. August 1948-Iulie 1958, s.l., 
Serviciul Român de Informaţii, 1994, p. 251. Îi suntem recunoscători domnului Marius Oprea pentru acest volum. 
66 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 259-260, 262; vezi şi f. 8. 
67 Ibidem, f. 320. 
68 Ibidem, f. 274, 303-304, 289. Vezi şi Cartea Albă a Securităţii, vol. II, p. 279. 
69 Gheorghe Balica era născut la 20 aprilie 1931 în comuna Văliug, judeţul Caraş, de origine socială muncitorească, de 
profesie mecanic. Nu fusese încadrat politic (ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 63-64). 
70 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 64, 262. 
71 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işvănuţ), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, 
documentar, p. 9. 
72 Mărturia lui Petru Duicu, Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 41, 44. 
73 Mărturia lui Nicolae Românu, Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 58. 
74 Mărturia lui Petru Duicu, Domaşnea, septembrie 1995, în Doina Magheţi, op. cit., p. 48. 
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care o supunea Securitatea şi pentru a-şi salva copiii, s-a prefăcut că e nebună75. Samuilă Duicu zis 
Boieru, frate cu partizanii Ion, Nistor şi Petru Duicu, a fost şi el implicat în rezistenţă, dar nu a 
fost în munţi. Probabil din cauza şicanelor, a plecat la Timişoara, încercând să se angajeze la regia 
de tramvaie. Însă a fost arestat, condamnat la trei ani închisoare, iar după ce i-a executat a fost 
trimis în domiciliu obligatoriu76. 

Torturaţi au fost şi ceilalţi susţinători ai partizanilor, nu doar rudele. Gheorghe Benghia a 
căzut datorită unui informator, în septembrie 1950, când avea doar 19 ani. Au fost momente 
groaznice, sugestiv exprimate de cel care le-a suportat: „am fost arestat, bătut, dar nu aşa, bătut cu 
parul, chinuit şi unghiile la picioare trase de către Zăbăilă”, un securist din Lugoj. Procesul i-a 
adus o condamnare de 12 ani, executaţi integral la Caransebeş, Timişoara, Văcăreşti, Gherla, mina 
Baia Sprie, Aiud, Galaţi şi Botoşani. Eliberarea la 28 august 1962 l-a adus în contact cu o 
Românie care se dovedea ostilă foştilor deţinuţi politici. După căderea comunismului, a aflat că 
principalul său torţionar în timpul anchetei, Zăbăilă, „acum îi la Lugoj şi are o pensie bună, şi îi 
bine. Iar eu tot cu bolile de când am ieşit din puşcărie; chiar acum [în momentul realizării 
interviului – n.n.] am stat în spital cu TBC 2 luni, am şi diabet care nu mă mai poate scoate”77. 

4. Activitatea grupului Mutaşcu-Işfănuţ în 1951 
În martie 1951 s-a produs o nouă scindare a grupului. Dumitru Mutaşcu a rămas cu Iancu 

Baderca, Gheorghe Serengău, Victor Curescu şi Maria Vlădescu în zona comunei Veredin. Ceilalţi 
s-au îndreptat spre comuna Luncaviţa78. 

În faza finală a rezistenţei, aprovizionându-se cu tot mai multă dificultate, partizanii au 
recurs uneori la ridicarea cu forţa a alimentelor de strictă necesitate79. Probabil din acest motiv ei 
au atacat la 19 martie 1951 cabana IPEIL de lângă comunele Mehadica şi Verendin, de unde au 
ridicat o cantitate de alimente. Cea mai importantă acţiune s-a înregistrat în noaptea de 23/24 
martie 1951, când aceiaşi partizani au atacat cu focuri de armă automată maşina Securităţii la 
marginea comunei Domaşnea, care însă a reuşit să scape. Se observase că membrii acestui grup îşi 
făceau apariţia câte doi-trei. Erau sprijiniţi de familiile lor, cu care întreţineau legături prin 
intermediari. Securitatea iniţiase în aprilie 1951, cel mai probabil sub impulsul atacului dat de 
partizani la sfârşitul lunii precedente, o „acţiune intensă de informare prin reţeaua recrutată în 
jurul membrilor de familie, prieteni[lor] şi rude[lor], precum şi în jurul concubinelor acestora”80. 

Iancu Baderca, Gheorghe Serengău, Victor Curescu, Nicolae Ciurică şi Ion Caraibot s-au 
îndreptat în iunie 1951 spre cantonul Păroasa. Acolo s-au întâlnit cu trupele de urmărire, Ion 
Caraibot fiind rănit în luptă. Pentru a-l ajuta să dispară în pădure, ceilalţi au deschis un foc 
susţinut asupra securiştilor. La scurt timp după aceea, o formaţiune în care au intrat Dumitru 
Mutaşcu, Dumitru Işfănuţ, Nistor Duicu, Nicolae Ciurică, Gheorghe Balica, Gheorghe Serengău, 
Victor Curescu, Maria Vlădescu şi Iancu Baderca au pornit spre Cornereva, la Munţii Mari, iar 
apoi la Ţarcu81. 

Membrii grupului Işfănuţ aveau muniţii încă din cele strânse de colonelul Uţă, dar 
obţinute şi de la localnici. Uneori făceau trageri în Muntele Semenic. Asemenea operaţiuni erau 
riscante, zgomotele armelor putând fi reperate de securişti sau de informatorii acestora. Aşa s-a 
întâmplat în 1951, când Nicolae Ciurică, Victor Curescu, Nistor Duicu, Ion Caraibot şi Iancu 
Baderca au fost denunţaţi de un brigadier silvic. În ciocnirea care a avut loc Caraibot a fost rănit, 
însă în cele din urmă toţi partizanii au reuşit să scape82. 
                                                           
75 Mărturia lui Petru Duicu, Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 40-42. 
76 Ibidem, p. 46. 
77 Mărturia lui Gheorghe Benghia, Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 48-49. 
78 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 78 (doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 33). 
79 Mărturia lui Nicolae Ciurică, Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), în 
Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 96. 
80 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 304. 
81 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 79. 
82 Mărturia lui Nicolae Ciurică, Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), în 
Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 98-100. 
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În noiembrie 1950, Nicolae Ciurică şi Dumitru Işfănuţ au încercat să-l atace pe maiorul 
Kling – considerat „zbirul în zona asta (arestări, bătăi)” –, care într-o noapte urma să treacă 
dinspre Teregova spre Herculane. Deşi au aruncat spre maşina lui Kling cu o grenadă, aceasta nu 
a explodat, după cum nici pistoalele-mitralieră nu au funcţionat83. În aceeaşi noapte, partizanii i-au 
aplicat o corecţie lui Miroslav Juca, un zelos comunist din Teregova, din cauza căruia mulţi 
localnici ajunseseră în puşcării. Işfănuţ şi Ciurică s-au dus la sălaşul activistului, l-au sechestrat şi 
apoi l-au cercetat. L-au pus să-şi mănânce carnetul de membru PMR, Juca procedând întocmai. 
De frică, făcuse pe el. A recunoscut că fusese implicat în acţiuni grave şi dăduse declaraţii false. În 
cele din urmă partizanii l-au lăsat în pace, comunistul renunţând, se pare, la ideile sale84. 

Departe de a scădea ca urmare a represiunii poliţieneşti, îndrăzneala partizanilor părea să 
crească. La o dată pe care nu o cunoaştem, Dumitru Işfănuţ şi Gheorghe Balica (considerat 
„foarte curajos”) s-au dus la Consiliul popular al comunei Bozovici, deghizaţi în uniforme ale 
Miliţiei, cel dintâi ca maior, iar ultimul ca locotenent. Ei au ordonat ca toţi vânătorii din sat care 
erau membri PMR să vină cu armele lor pentru a organiza o poteră şi a-l prinde pe Sfârloagă 
(Işfănuţ). Au sosit opt vânători care au început să-l înjure pe Sfârloagă, dând şi un telefon la 
Securitate că de această dată îl vor prinde pe „bandit”. Ajunşi la marginea satului, partizanii le-au 
destăinuit vânătorilor cine erau, i-au somat să arunce armele şi apoi i-au pus să se bată între ei. 
După o vreme a sosit Miliţia călare, în schimbul de focuri care a avut loc Işfănuţ împuşcându-l pe 
unul dintre miliţieni85. 

Datorită trădării Anastasiei Benghea, intrată în slujba Securităţii, circa 20 de persoane de 
sprijin ale partizanilor au fost arestate în iarna 1950-195186. Din acest motiv, Dumitru Işfănuţ şi 
Gheorghe Balica au răpit-o pe Anastasia din comuna Domaşnea şi au dus-o în Dealul Băută, spre 
satul Rusca-Teregova unde au tăiat-o cu briciul pe faţă şi pe corp, i-au turnat ţuică pe răni, după 
care au împuşcat-o87. Aceiaşi partizani l-au împuşcat la 23 mai 1951 pe Simion Bijan, din satul 
Canicea, comuna Domaşnea, informator al Securităţii şi gestionar la cooperativa din aceeaşi 
localitate. Operaţiunea s-a desfăşurat chiar în sediul cooperativei88. Işfănuţ şi Balica au atacat, la 
31 mai 1951, Sfatul popular al comunei Borlovenii Vechi. După ce au rupt afişele şi tablourile cu 
simboluri comuniste, au luat cu ei pe paznicul Sfatului, dar şi alte opt persoane, inclusiv pe 
secretarul organizaţiei de bază, plecând toţi spre Munţii Semenic. Un miliţian (Virgil Păsărică) a 
fost împuşcat mortal, iar secretarul organizaţiei de partid (Iosif Imbrescu) a fost bătut şi apoi ucis. 
Celelalte persoane au fost eliberate. Însă aceste acţiuni creaseră o stare de nelinişte în rândurile 
populaţiei din regiune, ceea ce îngreunase activitatea PMR şi a administraţiei de stat89. 

În primăvara-vara anului 1951, partizanii acţionau în echipe mici în raza comunelor de pe 
şoseaua Caransebeş: Mehadia, Verendin, Văliug, Luncaviţa, Cornereva şi altele, peste Muntele 
Semenic90. Grupul condus de Dumitru Işfănuţ era considerat în iunie 1951 unul dintre cele patru 
grupuri importante de partizani de pe cuprinsul întregii ţări, alături de cele conduse de Gheorghe 
Arsenescu, fraţii Arnăuţoiu şi Ioan Gavrilă, în Munţii Făgăraş, versantul sudic, respectiv nordic. 

                                                           
83 Ibidem, p. 90; Ion Hurtupan, op. cit., p. 122. 
84 Mărturia lui Nicolae Ciurică, Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), în 
Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 98; Ion Hurtupan, op. cit., p. 122-123. 
85 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, 
documentar, loc. cit. 
86 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 
123-124. 
87 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 260-261, 274-275; Bande, bandiţi şi eroi …, p. 549 (doc. de la AMI, fond DMRU, 
dos. nr. 34, f. 17-22); În slujba patriei socialiste …, p. 45; mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), Domaşnea, 
judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, documentar, loc. cit.; mărturia lui Nicolae Românu, Domaşnea, 
judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 59. 
88 Bande, bandiţi şi eroi …, p. 550 (doc. nr. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 17-22). 
89 Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 290 (document de la ASRI, fond D, dos. 10104, f. 13-44); Bande, bandiţi şi eroi …, p. 
360, 541, 549 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 13-22, 112-116); Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 78-79 
(doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 33). 
90 ASRI, fond D, dos. 2168, f. 274, 260. 
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În acest „clasament”, grupul Işfănuţ era pe poziţia a treia, înaintea celui comandat de Gavrilă91 
(într-o altă situaţie, din februarie 1952, avea să treacă chiar pe poziţia a doua, tot după grupul 
Gavrilă)92. 

Ca urmare a atacurilor iniţiate de partizani împotriva „organelor” administrative, politice 
şi de Miliţie, dar şi a unor unităţi economice, soldate inclusiv cu victime93, Securitatea iniţiase o 
„acţiune informativ-operativă susţinută”, desfăşurată pe parcursul întregului an 1951. Deşi s-au 
folosit şi efective din trupele de Securitate, iar uneori partizanii au fost întâlniţi pe teren, 
rezultatele au fost negative. Cauzele erau multiple, inclusiv lipsa de curaj a miliţienilor şi 
securiştilor, care aflându-se în luptă cu partizanii „n-au acţionat cu suficientă hotărâre”94. Ca 
urmare a intensificării acţiunilor Securităţii, grupul s-a retras pe teritoriul raionului Baia de Aramă, 
regiunea Gorj, de unde era originar Nicolae Ciurică. La intervale mari de timp, aceşti partizani 
mai erau semnalaţi în regiunea Severin, iar uneori şi în regiunea Hunedoara, dar securiştii de aici 
au acţionat întotdeauna cu întârziere. Abia odată cu înfiinţarea grupurilor operative de către 
Centrala Securităţii Statului, Regionala Severin şi-a intensificat acţiunile95. 

Partizanii continuau să aibă susţinători în sate, care le furnizau alimente, haine şi bani. 
Frica era însă foarte mare – „ne temeam şi de umbra noastră” –, motiv pentru care se acţiona în 
aşa fel ca nici familiile lor să nu ştie cine îi ajuta. Unii dintre susţinători erau prinşi, anchetaţi, 
judecaţi şi condamnaţi. Unul dintre aceştia a fost Iosif Pepa din Domaşnea, care a fost arestat la 
15 august 1951, anchetat timp de opt luni la Caransebeş, apoi la Timişoara, după care a fost 
condamnat. „La Jilava şi la Baia Sprie o fost iadu’ pe pământ. Am zâs că nu mai scap […] Să te 
ferească Dumnezeu. Nici puiu’ de şerpe să nu păţească ce am păţit noi […]”96. 

Grupul Işfănuţ era menţionat cu 10 membri în august 195197. La sfârşitul verii-începutul 
toamnei 1951, grupul era semnalat nu doar în zona sa de constituire, ci şi în raza raionului Baia de 
Aramă, regiunea Gorj. În vederea distrugerii sale, Regionala de Securitate Severin dusese o 
acţiune informativ-operativă „pe baza unui plan concret de acţiune”, realizat de Direcţia Generală 
a Securităţii. În acelaşi timp s-a dus „muncă de lămurire” pe lângă familiile partizanilor în vederea 
determinării predării lor98. 

Vreme de câteva luni s-a crezut că un anume Lazăr Vadrariu era membru al grupului99. Ca 
urmare a „prelucrării” familiei, el s-a predat de bună voie la 2 iulie 1951. S-a constatat însă că nu 
făcuse parte din grupul Işfănuţ şi nu avusese legături cu acesta, ci stătuse ascuns în comuna 
Mehadica. Securitatea a decis totuşi să-l folosească în vederea prinderii celor din grupul Işfănuţ. 
După „prelucrarea” de rigoare, a fost pus în libertate cu sarcina de a-l convinge pe Iancu Baderca, 
din grupul amintit, să se predea100. În pofida noilor măsuri ale Securităţii, nu s-a ajuns la 
capturarea acestor partizani. Ei erau favorizaţi de regiune, dar şi de sprijinitorii lor. Ca şi în alte 
situaţii, unii securişti nu dovediseră fermitate. Securitatea reuşise totuşi identificarea şi arestarea 
majorităţii persoanelor de sprijin ale grupului, o mică parte dintre acestea fiind recrutate. Pentru 
sprijinirea Regionalei Severin în vederea anihilării acestui grup, Direcţia Generală a Securităţii 
trimisese un ofiţer de la centru101. 

La sfârşitul verii-începutul toamnei anului 1951, grupul fusese semnalat în apropierea 
frontierei cu Iugoslavia, cu intenţia de a pleca din ţară, motiv pentru care se luaseră măsuri pentru 
                                                           
91 Ibidem, f. 283. 
92 Ibidem, f. 243. 
93 Ibidem, f. 260-261, 274-275. 
94 Ibidem, f. 275, 261. 
95 Ibidem, f. 261. 
96 Mărturia lui Iosif Pepa, Domaşnea, septembrie 1995, în Doina Magheţi, op. cit., p. 49. 
97 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 241. 
98 Ibidem, f. 289. 
99 Ibidem, f. 274, 260. 
100 Ibidem, f. 289-290. Iancu Baderca era născut la 8 aprilie 1928 în comuna Mehadia, de origine socială ţăran mijlocaş, 
iar ca profesie era agricultor. Nu făcuse politică în trecut. În 1948 intrase în grupul colonelului Uţă, iar după 
distrugerea acestuia în grupul condus de Dumitru Işfănuţ (ibidem, f. 64). 
101 Ibidem, f. 290. 
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împiedicarea acestui lucru. Regionala de Securitate Gorj, în al cărei perimetru de asemenea fusese 
semnalat grupul, pregătise lansarea a trei echipe deghizate, însoţite de călăuze102. Retragerea 
grupului în apropierea frontierei, în toamna anului 1951, este confirmată şi de mărturiile 
supravieţuitorilor. Cauza rezida în intensificarea urmăririi în Valea Cernei, regiunea natală a celor 
mai mulţi din partizani. Un grup numeros – Nicolae Ciurică, Dumitru Mutaşcu, Dumitru Işfănuţ, 
Ion Caraibot (Ciovică), Gheorghe Stănescu, Maria Vlădescu, Victor Curescu, Gheorghe Serengău, 
Nistor Duicu, Nicolae Ciurică, Gheorghe Balica şi Iancu Baderca – s-a stabilit în zona Sasca-
Steierdorf, la sud-sud-est de Oraviţa, destul de departe de teritoriul obişnuit de acţiune. Căderea 
zăpezii i-a împiedicat pe partizani să revină în regiunea lor, de aceea şi-au construit un bordei în 
pădurile Steierdorfului. Între octombrie 1951-februarie 1952, grupul a stat în adăpostul de la 
„Lacu Roşu”, apoi la „Gura Alunilor”. Un localnic, Gheorghe Sârbu zis Bogiu, din Sasca, le-a 
cumpărat alimente. Însă în iarna 1951/1952 luptătorii anticomunişti au simţit din plin lipsa 
hranei, raţiile fiind foarte mici. Urmăriţi de trupe, au fost nevoiţi să plece spre Lăpuşnicu Mare, iar 
apoi la Borlovenii Noi. O ciocnire cu Miliţia s-a înregistrat în cea din urmă localitate în după-
amiaza zilei de 4 martie 1952. Gheorghe Serengău a fost rănit în confruntare, dar ceilalţi l-au luat 
cu ei. Ulterior au primit alimente de la Dumitru Neagu, Constantin Baderca zis Roşu şi Stana 
Cătană, din comuna Mehadica. Nevoile alimentare îi obligau pe luptători să umble prin sate, 
acţiune periculoasă în condiţiile în care ningea mereu, urmele fiind vizibile pentru miliţieni şi 
securişti103. 

5. Activitatea grupului Mutaşcu-Işfănuţ în 1952 
Urmărirea grupului Işfănuţ a continuat şi în anul 1952. În februarie era în derulare un plan 

de acţiune care viza distrugerea grupului, prevăzându-se încheierea lui la 31 martie104. Poliţia 
politică ştia că Dumitru Işfănuţ era popular în zona sa de acţiune şi era ajutat de localnici. 
Comandanţii trupelor de Securitate din zonă îl numeau „călăul din Reşiţa” şi le inoculaseră 
subordonaţilor sentimentul că era foarte periculos105. 

Suspectat de legături cu partizanii, Iosif Busuioc din Verendin a fost arestat la 28 februarie 
1952. Dus la sediul Securităţii din Teregova, a fost „bătut în 21 de zile de 13 ori. Mi-au tras două 
unghii de la piciorul drept, mi-au distrus trei degete de la picior, mi-o rupt degetul ăsta de la mână 
şi 9 zile nu mi-o dat apă şi mâncare. Dar nu puteam să spun, că trăgeam 100 de familii după mine 
în puşcărie”.  

Ulterior a fost transportat la Caransebeş, unde a fost alimentat artificial timp de trei 
săptămâni. Şi sora lui a fost arestată şi bătută la Securitatea din Caransebeş, pierzând o sarcină (era 
în luna a şasea). Pentru ajutorul dat partizanilor, tatăl lor, Pavel Iosif, a fost şi el închis timp de 
două luni, fiind bătut, „distrus”. Cu toate bătăile îngrozitoare la care a fost supus, Iosif Busuioc a 
refuzat să spună ceea ce doreau securiştii să afle – unde erau partizanii, cine îi aproviziona etc. – 
dar cu toate acestea a fost condamnat la doi ani de închisoare corecţională şi confiscarea averii. 
Pedeapsa şi-a executat-o la Jilava, Bicaz, Oneşti şi Adjud. Deoarece nu a fost pus în libertate la 
termenul legal, a făcut greva foamei, în cele din urmă având câştig de cauză. Însă după alte cinci 
luni a fost rearestat şi închis pentru încă şapte luni. A reuşit să câştige la recurs, în iulie 1955106. 

Datorită tuturor informaţiilor deţinute, Securitatea îşi făcuse o idee cu privire la situaţia 
grupului. Acesta nu mai acţiona compact, ci se împărţise în primăvara anului 1952 în trei 
subgrupuri mici, de două-trei persoane. Primul era format din Dumitru Işfănuţ, Nistor Duicu zis 
Boieru şi Nicolae Ciurică şi fusese semnalat în mai multe rânduri în regiunea Munţilor Ţarcu, 

                                                           
102 Ibidem, f. 290-291. 
103 Mărturia lui Nicolae Ciurică, Breazova (Borlovenii Noi), judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), 
Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului (Zona Mehadia-Iablaniţa-Breazova) ..., p. 113-115; Camelia Ivan Duică, op. cit., 
p. 79-80 (doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 107). 
104 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 262. 
105 Mihai Stoia, Am fost securist, în Memoria, nr. 24, 1998, p. 101-105. 
106 Mărturia lui Iosif Busuioc, Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), Rezistenţa anticomunistă din 
Munţii Banatului (Zona Domaşnea-Teregova) ..., p. 193-195. 



Formaţiunile de rezistenţă din Banat (1949-1954) 

 

207 

 

Râul Şes, Godeanu şi partea montană a regiunii Gorj, unde existau mai multe stâne. Cel de-al 
doilea subgrup era compus din Dumitru Mutaşcu, Victor Curescu, Gheorghe Serengău şi Maria 
Vlădescu zisă Boboanţa (sau Bobonţu) şi nu a mai fost observat o perioadă, dar după unele date 
se ascundea în jurul comunei Verendin şi în masivele păduroase ale Munţilor Semenic. Al treilea 
subgrup era constituit din Iancu Baderca şi Gheorghe Balica, în august 1952 fiind semnalat pe 
Valea Almaşului şi în masivele păduroase dintre Munţii Semenic şi localitatea Oraviţa107. Din alte 
informaţii, după ce se despărţiseră de ceilalţi, Baderca şi Balica au plecat în pădurile de la 
Cuptoare-Secul, iar apoi spre Lăpuşnicu Mare, unde au găsit un loc pentru a se ascunde. Au fost 
susţinuţi de Lala Nistor, Ion Bihoi, Ion Bihoi Dionisie, Olimpiu Bulza, Andrei Sitariu, Iosif 
Ghera, toţi din comuna Lăpuşnicu Mare, şi de Colă Milă şi Nicolae Moaţă, din comuna 
Bozovici108. Dincolo de separarea lor din motive tactice, subgrupurile intrau în legătură unele cu 
altele la anumite intervale prin intermediul unora dintre membrii lor109. 

Nistor Duicu, Nicolae Ciurică şi Victor Curescu au decis în mai 1952 să intre în legătură 
cu Liviu Vuc, liderul unui alt grup anticomunist din partea estică a Banatului. De altfel, Nistor 
Duicu se mai întâlnise cu el în anul 1949. Însă aflând că erau urmăriţi de Miliţie, partizanii de pe 
Valea Cernei au plecat spre comuna Prisecani, după aceea spre Armeniş şi Luncaviţa, unde au 
fost găzduiţi de persoanele lor de sprijin. S-au întâlnit cu Dumitru Işfănuţ şi Gheorghe Serengău 
în Muntele Olanul, cu care au stat între 15 iunie şi 12 iulie 1952. La cea din urmă dată Dumitru 
Işfănuţ s-a îndreptat spre Muntele Ţarcu, în zona comunei Bolvaşniţa110. 

În iunie 1952, Securitatea ştia că din grupul Işfănuţ făceau parte 10 oameni, inclusiv o 
femeie, originari din satele Verendin, Domaşnea, Luncaviţa, Mehadia, Teregova, Rusca şi Văliug, 
foşti membri ai PNŢ, PNL sau legionari. Partizanii cunoşteau foarte bine căile de comunicaţie 
(poteci şi drumuri) din zonă, fiind capabili să parcurgă distanţe mari în timp scurt şi să apară în 
locuri diferite. Mobilitatea luptătorilor anticomunişti era mare, ei mişcându-se între Caransebeş-
Oraviţa-Dunăre-Târgu Jiu şi Muntele Godeanu, adică într-un perimetru de 150-200 de km, 
ocupând 1.200 km2. Împărţirea grupului în mai multe echipe nu împiedica reunirea lor în anumite 
momente şi locuri. Vara umblau prin munţi, fiind aprovizionaţi de localnicii aflaţi la sălaşe şi 
stâne, în vreme ce iarna se retrăgeau în adăposturile în care îşi făcuseră din timp rezerve de 
alimente. Erau înarmaţi cu arme militare, automate, pistolete şi grenade ofensive şi defensive. Li 
se atribuiau 25 de jafuri şi atacuri la cooperative. Se observase că nu atacau formaţiunile de 
Securitate aflate în urmărirea lor, iar când erau descoperiţi nu primeau lupta, preferând să se 
ascundă. Dacă erau încercuiţi deschideau foc cu tot armamentul din dotare, aruncau grenade, 
după care dispăreau în pădure sau în locurile prăpăstioase. Având în vedere uriaşa disproporţie de 
forţe, era singura soluţie raţională. Securitatea avea să noteze că populaţia se afla „sub influenţa” 
partizanilor, unii având legături familiale, aşa explicându-se de ce informaţiile erau obţinute cu 
greutate şi întârziere111. 

Între 5 iunie-1 iulie 1952, Securitatea a iniţiat o amplă operaţiune împotriva grupului 
Işfănuţ, la care au participat trupe din Regimentul 10 Securitate Orăştie. Mai precis, a fost vorba 
de 11 ofiţeri, 17 sergenţi reangajaţi şi 311 militari în termen. Operaţiunea – dusă în zona 
Caransebeş, Muntele Godeanu, Armeniş, Văliug – a constat în instalarea de posturi, pânde 
(formate din 3-5 oameni şi un şef) pe drumurile probabile de mişcare a partizanilor, uneori pe linii 
succesive, baraje principale şi ajutătoare, capcane, scotocirea terenului112. Ca urmare a acestor 
acţiuni, la 6/7 iunie 1952, la punctul Tâlva Înaltă a fost ucis partizanul Ioan Caraibot zis Ciovică. 
Au fost prinse două persoane care aveau legături şi îi aprovizionau pe partizani: Nicolae Românu 
la 12/13 iunie 1952, la nord-vest de Domaşnea, iar Ilie Muţanu, din Verendin, la 27 iunie 1952. 
                                                           
107 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 231, 170. 
108 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 80 (doc. de la ACNSAS, fond Penal, dos. nr. 131, vol. 2, f. 109). 
109 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 231, 170. 
110 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 80-81. 
111 Bande, bandiţi şi eroi ..., p. 143-144 (doc. de la AMI, fond Direcţia Secretariat – Juridică, inv. nr. 4311, dos. nr. II/B/4, 
f. 6-9). 
112 Ibidem, p. 143-146 (doc. de la AMI, fond Direcţia Secretariat – Juridică, inv. nr. 4311, dos. nr. II/B/4, f. 6-9). 
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De asemenea, în timpul acestor acţiuni au fost descoperite mai multe gropi folosite de partizani 
pentru depozitarea alimentelor. Rezultatele erau totuşi foarte modeste, pe lângă suprafaţa mare de 
acoperit şi informaţiile reduse adăugându-se şi lipsa de experienţă a militarilor sosiţi recent de la 
centrele de instrucţie113. Pentru a continua presiunea asupra luptătorilor anticomunişti, la 
începutul lunii iulie 1952, Comandamentul Trupelor de Securitate a ordonat Regimentului 10 
Securitate ca în zona în care avusese loc operaţiunea să rămână timp de 45 de zile o companie din 
Batalionul Reşiţa, campată în corturi, aceasta urmând să execute instrucţie, dar şi să păstreze o 
strânsă legătură cu Securitatea. După trecerea celor 45 de zile, compania aflată în teren avea să fie 
schimbată cu o alta din acelaşi batalion114. De-a lungul întregii perioade cât trupele rămâneau în 
zonă s-a dispus organizarea observaţiei aeriene115. 

Securitatea a întreprins între 20-25 iulie 1952 o acţiune în masivul păduros dintre râul 
Nera (Munţii Semenic) şi zona sălaşelor comunelor Verendin şi Luncaviţa. Acţiunea a constat în 
operaţiuni de scotocire şi pânde, constituite în baraj pe linia de înaintare a dispozitivului, dar fără 
rezultate pozitive. Ca urmare a faptului că în vara anului 1952 a avut loc o nouă împărţire 
teritorial-administrativă, grupul operativ constituit din personalul Regionalei de Securitate Severin 
a fost desfiinţat, iar activitatea informativă a fost neglijată, ceea ce se observa şi în lipsa 
informatorilor de calitate. În acelaşi timp, partizanii aveau legături directe cu rudele lor de gradele 
I şi II, în rândurile cărora era greu de pătruns. Securitatea considera că era potrivită recurgerea la 
o măsură extremă: dislocarea din regiune a persoanelor dovedite că îi sprijiniseră pe partizani. Se 
credea că aceasta avea să-i oblige pe luptătorii anticomunişti să-şi facă legături în afara rudelor 
apropiate, unde existau posibilităţi mai mari de pătrundere informativă. De asemenea, lipsa 
surselor de aprovizionare avea să-i determine pe partizani să facă mai multe deplasări şi astfel să 
cadă mai uşor, fie în reţeaua informativă a Securităţii, fie în plasa de pânde a acesteia. Până la 
jumătatea lunii august 1952 a fost reînfiinţat şi grupul operativ şi se luaseră măsuri pentru 
continuarea acţiunii informative. Însă grupul operativ întâmpina şi greutăţi, generate în principal 
de lipsa mijloacelor de transport116.  

Uneori partizanii se ocupau şi cu jefuirea unor bunuri, fie pentru a putea supravieţui, fie 
pentru a-i putea răsplăti pe unii susţinători. Spre exemplu, Dumitru Işfănuţ l-a surprins în Munţii 
Ţarcu pe un inginer (Adrian Iasinski) din cadrul Ministerul Forţelor Armate, la 18 iulie 1952, şi i-a 
luat hainele militare, un ceas de aur şi 1.800 de lei. Securitatea bănuia că inginerul militar era de 
fapt în legătură cu „bandiţii”, totul fiind o înscenare. Cert este că ulterior Işfănuţ a fost văzut 
îmbrăcat în hainele inginerului117. De asemenea, în iulie 1952, Işfănuţ a ridicat doi cai de pe 
Muntele Parmeşului, ai unui locuitor din comuna Mărăşineţ, raionul Baia de Aramă, pe care apoi 
i-a vândut pentru 3.000 de lei unei persoane din comuna Cireşa, raionul Baia de Aramă, cu care 
avea legături mai vechi118. La 10 august 1952 Dumitru Işfănuţ îşi făcuse apariţia împreună cu un 
alt partizan la o stână aflată între Munţii Ţarcului şi râul Şes. Cei doi au discutat cu ciobanii, 
afirmând că în cazul în care vor fi încercuiţi de trupe vor lupta, dovedindu-se încrezători în 
capacitatea lor de a opune rezistenţă. Ulterior s-au îndreptat spre Munţii Godeanu119. Işfănuţ a 
apărut împreună cu un alt partizan, în 14 august 1952, la cabanele IPEIL din Poiana Ruscăi, după 
care au plecat spre locul Poienile Înalte, către comuna Feneş, raionul Caransebeş. La 18 august 
1952, Işfănuţ şi un alt membru al grupului său l-ar fi bătut pe un cioban din comuna Teregova, 

                                                           
113 Ibidem, p. 146 (doc. de la AMI, fond Direcţia Secretariat – Juridică, inv. nr. 4311, dos. nr. II/B/4, f. 6-9). 
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căruia i-ar fi luat 100 de lei şi ţigările. Toate cele de mai sus au determinat Securitatea să 
întreprindă o acţiune de scotocire a masivului muntos dintre comunele Feneş (nord)-Rusca (sud)-
Muntele Sest (est) şi şoseaua Caransebeş-Teregova (vest), care însă din cauza efectivelor reduse 
implicate, ce nu au putut acoperi întregul sector, nu a fost încununată de succes. Au mai fost 
amplasate posturi de pânde şi capcane120.  

5.1. Distrugerea subgrupului Işfănuţ 
Concomitent strângerea de informaţii a beneficiat de o atenţie deosebită prin activarea 

informatorilor „de calitate”, care au fost dirijaţi în jurul partizanilor şi al persoanelor de sprijin. 
Insistenţa Securităţii a dat în cele din urmă rezultate. Unul din informatori, cu numele conspirativ 
„Corbu”, s-a întâlnit la 27 august 1952 cu partizanii Nistor Duicu zis Boieru şi Victor Curescu zis 
Gudulea, stabilind cu aceştia o întâlnire pentru a doua zi. Alertată de informator (în fapt era vorba 
de socrul lui Victor Curescu), Securitatea a pregătit în noaptea de 27/28 august o acţiune în care 
au fost implicaţi 35 de ostaşi din trupele operative cu cadrele lor, precum şi 16 miliţieni şi cinci 
câini de urmărire. În zorii zilei de 28 august 1952 a avut loc o luptă între securişti şi cei doi 
partizani, care au fost prinşi. Grav rănit la cap, Nistor Duicu a fost transportat la spital, unde a 
suferit o intervenţie chirurgicală, dar a decedat după două ore121. 

În urma anchetelor „specifice” la care a fost supus Victor Curescu, s-au aflat elemente 
importante cu privire la grupul de partizani: persoane de sprijin, locurile unde erau construite 
adăposturi, armamentul pe care îl deţineau etc. Pe baza acestor informaţii, trupele de Securitate au 
trecut la cercetarea terenului şi au descoperit un adăpost improvizat şi un bordei. Deşi partizanii 
nu au fost găsiţi la bordei, s-a dedus că era folosit de ei122. Securitatea a instalat la ambele 
ascunzători două posturi de pânde şi capcane, fiecare format din câte 20 de militari din trupele 
operative. Alte trei capcane a câte cinci oameni fiecare au fost fixate la stâna tatălui lui Nicolae 
Ciurică, în Muntele Buza Osli, unde se aflase (din anchetarea aceluiaşi Victor Curescu) că acesta 
avea să vină. În dimineaţa zilei de 1 septembrie 1952 a sosit într-adevăr Nicolae Ciurică, însoţit de 
Gheorghe Stănescu, iar la 50 de metri în spate de Dumitru Işfănuţ. Partizanii au reuşit să scape 
(şi) datorită faptului că armele securiştilor nu au funcţionat. Pentru a fugi mai uşor, Nicolae 
Ciurică şi Gheorghe Stănescu şi-au abandonat armamentul (2 arme ZB, 58 de cartuşe ZB, un 
                                                           
120 Ibidem, f. 167, 122-123. 
121 Ibidem, f. 62, 123, 167-168; Idem, dos. nr. 8.560, f. 109; Cartea Albă a Securităţii, vol. II, p. 366; Marius Oprea (ed.), 
op. cit., p. 266, 291 (document de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 45-61; ibidem, f. 13-44); Bande, bandiţi şi eroi …, p. 
359 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 107-110). Vezi şi mărturiile lui Petru Duicu (Boieru), Domaşnea, 
judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 45-46, şi Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, 
judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 27. Nistor Duicu zis Boeru era născut la 20 ianuarie 1920, în comuna Domaşnea, 
raionul Mehadia, de profesie agricultor, originea socială ţăran mijlocaş (conform nomenclatorului vremii); fusese 
membru al grupului colonelului Uţă, iar după distrugerea acestuia a intrat în grupul Işfănuţ. Victor Curescu zis 
Gudulea era născut la 25 octombrie 1925, în comuna Verendin, raionul Mehadia, de profesie agricultor, originea 
socială ţăran mijlocaş, avea ca studii şapte clase; şi el fusese membru al grupului Uţă, iar apoi al grupului Işfănuţ 
(ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 62). 
122 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 123, 168-169. Situat la 4 km sud-est de comuna Verendin, la Râul Olanului, 
adăpostul improvizat conţinea mai multe obiecte: două ciubere de lemn, o traistă cu aproximativ 20 de kg făină de 
porumb, două ciocane, două şei pentru cai de tip ţărănesc, o pereche de scări pentru şa, trei kg de sare bulgăre, două 
ceaune de mămăligă, un castron, o sapă, o bucată de piele de oaie. Cât priveşte bordeiul, acesta a fost descoperit pe 
Valea Zâză, între Munţii Gagu şi Munţii Godeanu. El fusese utilizat în iarna 1951-1952 de către Dumitru Işfănuţ şi 
Gheorghe Stănescu. Construit în pământ, într-o mică pădure de brazi de aproximativ 100 de metri pătraţi, el avea 2 
metri adâncime, patru metri lungime şi 2,50 metri lăţime. Era făcut din bârne de brad, avea o singură intrare şi o 
deschizătură mică pe unde era introdus burlanul pentru fum. Cuprindea trei paturi din bârne de brad, fiind acoperit 
cu şindrilă şi carton gudronat. Camuflarea era asigurată de trei brazi trântiţi deasupra întregului adăpost. Înăuntru se 
aflau cantităţi importante de alimente: un butoi de 200 de litri cu 150 kg făină de porumb, 15 kg de tobă, 40 kg carne 
conservată, un kg de slănină, 5 kg de brânză, 10 kg de fasole, 10 kg de zahăr, două pachete şi jumătate de cafea 
turcească, un kg de oţet, cinci kg de sare, şapte bucăţi piei de oaie, două kg DTT, o pătură de lână, trei ceaune 
diferite, două topoare, un târnăcop, o lopată, plus alte obiecte casnice (ibidem, f. 168-169). Această înşiruire de obiecte 
este un indiciu al faptului că partizanii nu erau izolaţi în munţi, ci că beneficiau de sprijinul unor locuitori din satele 
înconjurătoare. E de la sine înţeles că asemenea cantităţi de alimente nu puteau fi obţinute şi chiar transportate fără 
ajutorul altor persoane. 



D. DOBRINCU 210

pistol „cu butie” şi 7 cartuşe P.P.S.), dar şi hainele de pe ei (un cojoc scurt, pălăriile de pe cap, o 
căciulă, doi saci de merinde, diverse alimente, medicamente, scrisori etc.)123. În paralel cu toate 
aceste acţiuni, Regionala de Securitate Timişoara a lansat un informator ca fugar, care avea şanse 
de a se întâlni cu Dumitru Işfănuţ. Legătura se făcea prin intermediul soţiei „fugarului”, 
recomandată de el ca fiind de încredere124. 

Regionala de Securitate Timişoara a reuşit în septembrie 1952 să-l identifice pe Avram 
Rain (sau Roiu), ţăran chiabur din comuna Sadova Nouă, la sud de Caransebeş, ca fiind 
principalul susţinător al lui Dumitru Işfănuţ. Ridicat în mod discret şi cercetat de Securitate cu 
mijloacele caracteristice, Rain a destăinuit că partizanul se ascundea în gospodăria lui, într-un 
adăpost special amenajat în grajd. Mai mult chiar, săteanul a acceptat să ajute Securitatea la 
capturarea temutului lider partizan. La 29 septembrie 1952 s-a întreprins o operaţiune pentru 
capturarea lui Işfănuţ. Acesta însă a refuzat să se predea şi a deschis focul asupra securiştilor, care 
l-au rănit mortal prin aruncarea unei grenade125, ceea ce creditează şi unele surse orale (deşi unele 
dintre acestea dau ca posibilă şi sinuciderea cu ajutorul pistolului automat)126. Conform unei alte 
surse orale, pentru a nu cădea viu în mâinile autorităţilor, Işfănuţ s-ar fi sinucis cu ajutorul unei 
grenade. Capul său ar fi fost tăiat şi trimis la Bucureşti, trădătorul primind 100.000 de lei pentru 
ajutorul pe care l-a dat Securităţii127. 

Familia lui Dumitru Işfănuţ a avut enorm de suferit pentru că el intrase în rezistenţă şi 
devenise unul dintre cei mai importanţi partizani din Banat. Fiul său, Ion Işfănuţ, a fost reţinut în 
1953. Copilul de altădată avea să rememoreze după aproape patru decenii:  

„Pe mine m-au arestat că eram copilul lui tata. Şi pe urmă şi pe bunica, pe toţi ne-au arestat. 
Ne dădeau pedeapsă administrativă. Îţi dădeau 24 de luni (atât mi-au dat mie) şi după aia 
puteau să-ţi dea încă 21 de luni şi tot aşa. Eu [nu] am făcut decât 2 ani administrativ […] şi 
un an la Canal. Pe mama şi pe bunica le-au dus într-o puşcărie de femei. Pe mama au 
trimis-o [apoi şi în] domiciliu forţat. O luau des pe mama în securitate şi o băteau să spună 
unde e tata. Şi pe mine m-au bătut de multe ori: mă descălţau, mă legau de mâini şi de 
picioare, îmi băgau un par şi mă întorceau cu tălpile în sus. Mă băteau pe rând, unul cu o 
bâtă groasă şi altul cu o centură. Când am început să ţip mi-au băgat în gură ciorapul meu. 
Cred că aveam vreo 17 ani. Şi-acasă veneau tot timpul şi făceau percheziţii, o loveau pe 
mama şi pe bunica până cădeau, săracele, pe jos”. 

 Din cauza relelor tratamente la care fusese supusă, soţia lui Dumitru Işfănuţ s-a 
îmbolnăvit şi a murit curând după eliberarea din Gulagul dejist128. 

Ceilalţi membri ai grupului au fost semnalaţi în repetate rânduri în cursul lunii octombrie 
1952. Cu toate că în paralel cu acţiunea informativă s-au organizat mai multe acţiuni operative, de 
urmărire şi scotocire, pânde şi patrulări, nu s-a reuşit capturarea vreunui partizan. Însă au fost 
identificate mai multe persoane de sprijin ale grupului, din rândurile cărora au fost recrutaţi doi 
informatori „de calitate”, prin intermediul cărora se întrevedea şansa capturării lui Gheorghe 
Stănescu şi a lui Nicolae Ciurică. De asemenea, fuseseră identificate trei persoane de sprijin ale lui 

                                                           
123 Ibidem, f. 62, 123-124, 169-170; Idem, dos. nr. 8.560, f. 109-110. Vezi şi Cartea Albă a Securităţii, vol. II, p. 341; 
Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 293 (document de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 13-44); Bande, bandiţi şi eroi …, p. 
147-148 (doc. de la ACNSAS, fond Documentar, dos. nr. 40, f. 109-110). Vezi şi Mărturia lui Nicolae Ciurică, din 
Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 
92-95.  
124 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 169-170. 
125 Ibidem, f. 62, 124; Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 266, 291-292 (document de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 45-
61; ibidem, f. 13-44); Bande, bandiţi şi eroi …, p. 358 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 107-110). 
126 Mărturia lui Petru Românu (Petru Partizanu), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., 
p. 26-27; mărturia lui Nicolae Ciurică, Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi), în ibidem, p. 103; mărturia lui Iosif Baderca zis Gherghiniţă, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 221. 
127 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, 
documentar, p. 9. Vezi şi Ion Hurtupan, op. cit., p. 124. 
128 Mărturia lui Ion Işfănuţ (fiul lui Dumitru Işfănuţ), Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în Rezistenţa în Munţii Semenic, 
documentar, loc. cit. 



Formaţiunile de rezistenţă din Banat (1949-1954) 

 

211 

 

Dumitru Mutaşcu, ceea ce dădea speranţe securiştilor că îl vor putea prinde129. Gheorghe Balica a 
fost capturat viu în noaptea de 9/10 noiembrie 1952 în casa unui locuitor (Dionisie Obşterescu 
zis Bogatu) din comuna Lăpuşnicul Mare, cu concursul direct al ginerelui gazdei, Petru Vodă. 
Deşi avea asupra lui un pistol şi o grenadă, Balica nu a făcut uz de ele. Se spera capturarea în 
acelaşi mod şi a lui Iancu Baderca, mai ales că tovarăşul său fusese reţinut cu discreţie130. Într-
adevăr, la 11 decembrie 1952 Baderca a fost prins la domiciliu şi cu ajutorul aceluiaşi om al 
Securităţii131. 

În perioada în care a activat, grupul Işfănuţ a fost cel mai violent, provocând 10 victime. 
În afară de cei amintiţi de-a lungul acestui text, au mai fost ucişi: asesorul popular de la 
judecătoria din Teregova; Filip Rotescu, secretarul organizaţiei Frontului Plugarilor din raionul 
Caransebeş; Eftimie Davidescu, secretarul organizaţiei de bază PMR din comuna Rusca ş.a.132; 
Maria Gosa, din Lăpuşnicul Mare, bănuită că era informatoarea Miliţiei sau a Securităţii133. 

Zeci de informatori au fost folosiţi pentru infiltrarea grupului Işfănuţ. Pe unii din aceştia îi 
cunoaştem după numele lor conspirative: „Corbu”, „Lupu”, „Grasu”, „Mitică”, „Lina”, din 
partea Securităţii, dar şi „Nicu”, din partea Miliţiei Teregova. Exceptându-l pe „Corbu”, aceşti 
informatori nu s-au dovedit eficienţi, datorită incompetenţei celor care îi recrutaseră134. La un 
moment dat au fost scoşi 34 dintre informatori, iar patru au fost chiar arestaţi, fiind dovediţi ca 
agenţi dubli, care furnizau în realitate informaţii esenţiale doar partizanilor. Pentru anihilarea 
ultimilor partizani din acest grup, în mai 1953 erau folosiţi 37 de informatori, 7 dintre ei fiind 
„calificaţi”. În acel moment se prevedeau „combinaţii informative” pentru capturarea rebelilor. 
Grupul operativ al Securităţii i-a determinat pe părinţii fugarului Iosif Budescu să-l predea pe fiul 
lor, promiţând că acesta va beneficia de prevederile unui decret de graţiere. Noul recrut al 
Securităţii a fost instruit „pe loc”, la sălaşul părinţilor săi, să rămână în poziţia de fugar şi să intre 
în legătură cu partizanii. Din activitatea ulterioară a acestui informator ştim doar că a reuşit 
ulterior să ia legătura cu familia Mariei Vlădescu, membră a grupului de partizani135. 

Partizanii capturaţi au fost trimişi în instanţă. Autorităţile au constituit un lot compozit, în 
frunte cu Gheorghe Balica, în care au mai fost incluşi Iancu Baderca şi Victor Curescu, dar şi dr. 
Liviu Vuc împreună cu şapte membri ai grupului acestuia (Ion Cioca, Ştefan Drăgan, Dumitru 
Nemeş, Nistor Lala, Dumitru Lungan, Ioan Bihoi şi Gheorghe Enea). Prin sentinţa nr. 68/12 
martie 1953 a Tribunalului Militar Timişoara, Gheorghe Balica, Iancu Baderca şi Victor Curescu 
au fost condamnaţi la moarte, confiscarea averii personale şi obligaţia de a plăti 200 de lei 
cheltuieli de judecată. Acuzaţii din grupul Vuc au primit condamnări mai „uşoare”: Liviu Vuc şi 
Ion Cioca, muncă silnică pe viaţă; Ştefan Drăgan şi Dumitru Nemeş, 25 de ani muncă silnică; 
Nistor Lala, Dumitru Lungan şi Ioan Bihoi, 15 ani muncă silnică; Gheorghe Enea, 10 ani muncă 
silnică, dar şi confiscarea averii136. Recursul lui Iancu Baderca, Gheorghe Balica şi Victor Curescu 
a fost respins, cei trei partizani fiind executaţi la 13 august 1953, ora 4,30, la Caransebeş137. 

                                                           
129 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 124-125. 
130 Ibidem, f. 63, 125; Bande, bandiţi şi eroi …, p. 358-359 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 107-110). Vezi şi 
Cartea Albă a Securităţii, vol. II, p. 366; Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 291 (document de la ASRI, fond D, dos. 10.104, 
f. 13-44). 
131 ASRI, fond D, dos. nr. 2.168, f. 64. Vezi şi Cartea Albă a Securităţii, vol. II, p. 366; Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 
291 (doc. de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 13-44); Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 82 (doc. de la ACNSAS, fond 
Penal, dos. nr. 131, vol. 1, f. 130 (v.). 
132 Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 290 (doc. de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 13-44). 
133 Bande, bandiţi şi eroi …, p. 359, 361, 550 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 17-22, 107-110, 112-116). 
134 Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 292-293 (doc. de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.104, f. 13-44). 
135 Ibidem, p. 292-293, nota 462 (doc. de la ASRI, fond D, dos. nr. 10.135, f. 24-25). 
136 Ileana Silveanu, Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat, vol. I, Timişoara, Editura Marineasa, 
1998, p. 63-64, 67-75, 82; Adrian Brişcă, Ioan-Liviu Vucu (1913-1969), în Arhivele Totalitarismului, nr. 36-37/2002, 3-4, 
p. 276; Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 82. 
137 ASRI, fond D, dos. nr. 7.805, vol. 1, f. 41, 44; Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 82-83 (doc. de la ACNSAS, fond 
Penal, dos. nr. 131, vol. 4, f. 3, 202-204); Ileana Silveanu, op. cit., vol. I, p. 67-75; Adrian Brişcă, op. cit., p. 276. 
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Anchetarea membrilor capturaţi ai grupului Işfănuţ în condiţiile bine cunoscute a permis 
Securităţii să afle care erau gazdele lor, ceea ce a crescut numărul celor reţinuţi la sfârşitul lunii 
(îndeosebi pe 18) martie 1953. Din comunele Verendin, Lăpuşnicu-Mare, Mehadica, Poiana şi 
Bozovici au fost ridicate 14 persoane, inclusiv trei femei, formând aşa-numitul „grup de 
alimentatori”138. Susţinătorii grupului Işfănuţ au fost condamnaţi prin sentinţa nr. 71/1953 la 
pedepse variind între 3 şi 15 ani muncă silnică139.  

Între cei care îi ajutaseră pe partizani s-a aflat Sofia Obeşterescu zisă Nica, ţărancă săracă 
din comuna Lăpuşnicu Mare, văduvă de război (soţul ei murise în ultima parte a celei de-a doua 
conflagraţii mondiale, în luptele din Ungaria). Din vara anului 1951 le-a oferit găzduire şi mâncare 
lui Gheoghe Balica şi Iancu Baderca. Pentru acest motiv a fost arestată la 18 martie 1953, iar prin 
sentinţa Tribunalului Militar Timişoara din 28 mai 1953 a primit şase luni închisoare corecţională. 
Nicolae Moaţă, din comuna Bozovici, i-a ajutat pe partizani din primăvara anului 1952, oferindu-
le alimente, dar şi pulovere şi ciorapi, piese tricotate de soţia sa. Potrivit documentelor Securităţii, 
Moaţă a refuzat să dezvăluie ceva în timpul anchetei, preferând să se sinucidă decât să-i predea pe 
fugari. Este însă posibil ca datorită atitudinii sale de necolaborare să fi fost ucis de anchetatori. 
Ileana Moaţă, soţia lui Nicolae Moaţă, a fost şi ea arestată, judecată şi condamnată, alături de 
membrii lotului său, care au primit pedepse situate între şase luni şi un an. Acasă au rămas doi 
copii, care nu mai aveau nici un sprijin. Un număr foarte mare (82) de locuitori din comuna 
Bozovici au alcătuit un memoriu către preşedintele Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI, 
solicitând reducerea pedepsei pentru Ileana Moaţă. Ca urmare a recursului, i s-a redus pedeapsa la 
şase luni închisoare, executate la Timişoara şi Mislea. O altă femeie arestată pentru sprijinirea 
partizanilor Iancu Baderca, Nistor Duicu şi Ion Caraibot zis Ciovică, între toamna anului 1950 şi 
primăvara lui 1953, a fost Maria Popovici, din comuna Mehadica. În anchetă avea să declare: 
„Am avut ocazia de a-i denunţa [pe partizani – n.n.], dar n-am vrut, deoarece îmi părea rău şi    
m-am simţit ataşată lor”. Pentru loialitatea ei, într-o vreme în care delaţiunea era un adevărat 
flagel, a primit şase luni închisoare, ajungând la Mislea140. 

Mihai Şărăngău zic Cibuc a fost arestat în 1954-1955 datorită legăturilor cu partizanii. Pus 
în capul unui lot format din 12 persoane din Lăpuşnicu Mare, pe care nu le văzuse vreodată, a 
fost judecat şi condamnat la 8 ani muncă silnică, confiscarea averii, 300 de lei pentru port ilegal de 
armă şi 100 de lei cheltuieli de judecată. Şi-a executat pedeapsa la Timişoara, Jilava, Capul Midia, 
Adjud, minele de la Baia Sprie şi Valea Nistrului, iar în cele din urmă la Gherla141. 

6. Anihilarea ultimilor partizani (1954) 
Ca urmare a succeselor poliţiei politice, grupul mai era compus din cinci persoane la 

începutul anului 1953142. 
Nicolae Ciurică şi Gheorghe Stănescu („de la Mărăşeşti”) au fost trădaţi de un om de 

încredere, Toma Duicu, din Cornereva, văr cu fraţii Duicu. Cei doi partizani au fost prinşi în timp 
ce dormeau, la 22 aprilie 1954143.  

În timpul anchetei – în care „am luat bătaie cât nu duce un tren” –, întrebat cine erau cei 
care îl aprovizionaseră, Ciurică a căutat să denunţe cât mai mulţi dintre oamenii Securităţii. Era şi 
o formă de corecţie a celor care intraseră în slujba poliţiei politice (un asemenea caz a fost Ştefan 
Belcotă din Cornereva, care ulterior a fost eliberat, pe baza declaraţiei aceluiaşi partizan, dar 
rămânând şi el, probabil, cu amintirea bătăilor administrate chiar de cei pe care îi slujise)144. 
                                                           
138 Ileana Silveanu, op. cit., vol. I, p. 115. 
139 Camelia Ivan Duică, op. cit., p. 80. 
140 Ileana Silveanu, op. cit., vol. I, p. 115-118. 
141 Mărturia lui Mihai Şărăngău zis Cibuc, Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 189-
191. 
142 ASRI, fond D, dos. 2.168, f. 46, 64. Vezi şi Marius Oprea (ed.), op. cit., p. 291 (document de la ASRI, fond D, dos. 
nr. 10.104, f. 13-44). 
143 Mărturia lui Nicolae Ciurică, Teregova, judeţul Caraş-Severin (originar din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi), în 
Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 90-91, 104. 
144 Ibidem, p. 91-92, 96-97. 
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Procesul lui Nicolae Ciurică a fost judecat de Tribunalul Militar Bucureşti, în deplasare la 
Craiova. Partizanul a primit 25 de ani. Tatăl lui fusese (re)arestat o dată cu el şi implicat în proces, 
primind 7 ani de închisoare. Având o structură de rebel, Nicolae Ciurică a refuzat să facă munca 
forţată în minele de plumb din Maramureş, motiv pentru care a fost pus în lanţuri. Pentru a scăpa 
a simulat că era epileptic. Declarat inapt, a fost dus la Gherla. Cât îl priveşte pe Gheorghe 
Stănescu, acesta ar fi fost condamnat la moarte, însă pedeapsa i-a fost comutată la închisoare, el 
supravieţuind detenţiei145. 

Dumitru Mutaşcu şi Gheorghe Serengău se izolaseră anterior de ceilalţi partizani, alături 
de ei fiind şi o femeie, Maria Jurchescu zisă Baboanţa lui Fus. Dacă vara nu era nevoie de 
adăposturi trainice, iarna ridica mari probleme pentru partizani. Într-una din ierni cei trei şi-au 
construit un adăpost în Munţii Semenic, sub pământ, în apropierea unui izvor. „S-a nimerit acolo 
un lemn, o scorbură în sus; pe acolo a ieşit fumul şi aici a curs izvorul, în partea de sus a folosit 
izvorul pentru mâncare, iar din partea de jos pentru necesităţi. Închis ermetic era totul”146. 

La un moment dat a fost o dispută între Dumitru Mutaşcu zis Fus şi Gheorghe 
Serengău147, din cauza Mariei Jurchescu, potrivit martorilor. În orice caz, conflictul s-a terminat cu 
uciderea lui Mutaşcu de către Serengău, în noiembrie 1954148. Cel dintâi a fost găsit, la 28 
noiembrie 1954, împuşcat, în pădurea de lângă localitatea Văliug149. Iosif (sau Ion) Mutaşcu, fiul 
lui Dumitru Mutaşcu, a avut de suferit de pe urma implicării tatălui său în rezistenţă. Era deseori 
reţinut câte două-trei săptămâni şi bătut pentru a spune unde se ascundea părintele său. La un 
moment dat i s-a impus chiar restricţie, timp de un an interzicându-i-se să iasă din curte150. 

Serengău rămăsese singurul neprins din vechiul grup. Securitatea a aflat locul în care se 
afla bordeiul său cu alimente, la 30 de km de localitatea Văliug, în Munţii Semenicului. S-a instalat 
un post-capcană format dintr-o echipă a Securităţii. În ziua de 6 decembrie 1954 a apărut 
Serengău, care a verificat împrejurimile, a tras cu arma în interiorul bordeiului, iar apoi a intrat 
înăuntru. Şi-a lăsat arma în bordei şi a ieşit cu un ceaun pentru a-şi lua apă dintr-un pârâu aflat în 
apropiere. Lipsa lui de prevedere a permis Securităţii să-l captureze151. Datorită anchetării lui 
Gheorghe Serengău şi a Mariei Jurchescu, Securitatea a reuşit să aresteze numeroase alte persoane 
care îi susţinuseră pe partizani, printre ei Dumitru Busuioc, Ion Petru Popescu ş.a.152. Prin 
sentinţa nr. 125/1955 a Tribunalului Militar Timişoara, Gheorghe Serengău a fost condamnat la 
moarte şi executat la 23 aprilie 1955153. Maria Jurchescu a fost condamnată la 15 ani, dar a scăpat 
în 1964, când au fost eliberaţi cei mai mulţi dintre deţinuţii politici154. 

Partizanii care au supravieţuit, familiile sau susţinătorii lor poartă încă urmele torturilor 
suportate la Securitate. Cum aminteam, soţia lui Pavel Vădraru a fost arestată în 1949, rearestată 
în 1950 şi supusă unui tratament cumplit:  

                                                           
145 Ibidem, p. 81, 92, 96, 101-102. 
146 Mărturia lui Mihai Şărăngău, comuna Verendin, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 191; mărturia lui Iosif/Ion 
Mutaşcu (fiul lui Dumitru Mutaşcu zis Fus), Verendin, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 196. 
147 Gheorghe Serengău s-a născut în octombrie 1912 în comuna Verendin, judeţul Caraş-Severin (ASRI, fond D, dos. 
nr. 7.778, vol. 3, f. 69). 
148 Bande, bandiţi şi eroi …, p. 355 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 34, f. 103-106); mărturia lui Mihai Şărăngău, 
Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 191-192; mărturia lui Iosif/Ion Mutaşcu (fiul lui 
Dumitru Mutaşcu zis Fus), Verendin, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 199; mărturia lui Iosif Baderca zis 
Gherghiniţă, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 222. 
149 Theodor Bărbulescu, Liviu Ţăranu, op. cit., p. 129. 
150 Mărturia lui Iosif/Ion Mutaşcu (fiul lui Dumitru Mutaşcu zis Fus), Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag 
Milin (coord.), op. cit., p. 196-198. 
151 ASRI, fond D, dos. nr. 7.778, vol. 3, f. 69; Bande, bandiţi şi eroi …, p. 355 (doc. de la AMI, fond DMRU, dos. nr. 
34, f. 103-106). 
152 Mărturia lui Iosif/Ion Mutaşcu (fiul lui Dumitru Mutaşcu zis Fus), Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag 
Milin (coord.), op. cit., p. 199-200. 
153 ASRI, fond D, dos. nr. 7.778, vol. 3, f. 69. 
154 Mărturia lui Mihai Şărăngău, Verendin, judeţul Caraş-Severin, în Miodrag Milin (coord.), op. cit., p. 192; mărturia 
lui Iosif/Ion Mutaşcu (fiul lui Dumitru Mutaşcu zis Fus), Verendin, judeţul Caraş-Severin, în ibidem, p. 199. 
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„A[u] bătut-o şi-au dus-o cu salvarea, au dus-o la Timişoara, fiind gata să înnebunească.     
I-au ars ochii, au pus-o la curent şi i-au ars lumina ochilor. E handicapată gradul I acum 
[anii ’90 – n.n.], nu se mai poate face nimic nici cu ochelari, nici altfel. Face mâncare, dar pe 
pipăite, zice «taie şi mie câtă pită!» dar pita-i tăiată, lângă ea. Dacă curăţă cartofi, o face, aşa, 
mai mult pe mână şi-i verific eu. E greu […]”155. 

Ce i-a ajutat pe aceşti oameni să suporte atât perioada rezistenţei, cât şi detenţia?  

„Păi aia m-a ţinut, credinţa, dom’le. Care n-a mai crezut în nimica o murit, şi-au pus capăt 
zilelor […] De când am plecat partizan, eu n-am mai înjurat pe Dumnezeu [...] Am fost toţi 
cu credinţă, dom’le. Dacă am făcut crime, am făcut fiindcă trebuia să le facem. O dată ce vii 
tu să mă omori pe mine, eu trebuie să mă apăr […]”156. 

7. Concluzii 
Partizanii din grupul colonelului Ion Uţă care s-au salvat în urma luptelor din februarie 

1949 au încercat să se reunească la scurt timp după aceea. Nu a mai existat însă un singur lider şi 
nici un singur grup. A existat o mare fluctuaţie în privinţa componenţei şi conducerii acestor 
grupuri. Este dificil, dacă nu imposibil, de făcut o delimitare clară a membrilor acestora şi a şefilor 
aflaţi în fruntea lor. Membrii erau foşti adepţi ai Partidului Naţional-Ţărănesc şi ai Partidului 
Naţional Liberal ori apolitici. În interiorul acestor mici formaţiuni a funcţionat un fel de 
„democraţie”, deciziile importante luându-se cu acceptul tuturor membrilor. În anumite perioade 
au fost recunoscuţi ca lideri fraţii Duicu, Dumitru Işfănuţ şi Dumitru Mutaşcu. Totuşi aceşti 
partizani nu au avut un program articulat, ci au încercat să rămână liberi până în momentul în 
care, sperau ei, avea să izbucnească războiul între americani şi sovietici, care se considera că avea 
să fie câştigat de cei dintâi. 

Aceste grupuri au fost constituite din relativ mulţi partizani, care au menţinut un strâns 
contact între ei, adunându-se chiar pentru a se lansa în acţiuni curajoase contra autorităţilor. 
Luptătorii anticomunişti din aceste grupuri au acţionat pe un areal mult mai mare decât toate 
grupurile dinaintea lor, incluzând Munţii Semenic, Almăj, Ţarcu, Godeanu, Munţii Cernei şi 
Munţii Mehedinţiului şi Gorjului, epicentrul fiind în zona comunelor Domaşnea, Teregova, 
Verendin, Cornereva, Luncaviţa, Mehadica etc. 

Luptătorii anticomunişti din grupurile conduse de fraţii Duicu, Dumitru Mutaşcu şi 
Dumitru Işfănuţ au fost foarte importanţi în ochii serviciilor represive, împotriva lor fiind 
mobilizate efective importante de Securitate, Miliţie, autorităţi administrative, precum şi numeroşi 
informatori. Partizanii au căzut rând pe rând în anii 1950-1954 ca urmare a luptelor directe, dar 
mai ales datorită infiltrărilor şi trădărilor orchestrate de Securitate în rândurile reţelelor de sprijin. 
Astfel au fost neutralizaţi inclusiv unii lideri. Nu au lipsit nici conflictele în interiorul grupurilor, 
unele cu final tragic. Rezistenţa acestor partizani mai bine de cinci ani de la distrugerea grupului 
Uţă nu ar fi fost posibilă fără sprijinul masiv oferit de rude şi prieteni, care în acest fel şi-au riscat 
libertatea şi chiar viaţa. 
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155 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
208. Vezi şi mărturia Martei Vădraru, în Ion Hurtupan, op. cit., p. 224. 
156 Mărturia lui Pavel Vădraru, Orşova (originar din Mehadica), judeţul Caraş-Severin, în Dumitru Andreca, op. cit., p. 
205-207. 
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ION UŢĂ’S PARTISANS. RESISTANCE GROUPS IN BANAT ORGANIZED BY THE 
BROTHERS DUICU, DUMITRU MUTAŞCU AND DUMITRU IŞFĂNUŢ (1949-1954) 

 
SUMMARY 

 
The partisans in colonel Ion Uţă’s group, who managed to save themselves after the fights in 

February 1949, tried to reunite shortly after, but there was no single leader or single group anymore. There 
existed a large fluctuation of both members and leaders of these groups. It is difficult, if not impossible, to 
have a clear image of their members and leaders. The members were former supporters of the National 
Peasants’ Party and of the National Liberal Party or they were apolitical. Inside these small political groups 
a kind of “democracy” functioned, the important decisions being taken with the approval of all the 
members. During certain periods, the brothers Duicu, Dumitru Işfănuţ and Dumitru Mutaşcu were 
acknowledged as leaders. Nevertheless, these partisans did not have an articulate programme; they mainly 
tried to stay free till the moment when, so they hoped, the war between the Americans and the Soviets 
was going to start, the victory undoubtedly belonging to the former.  

These groups were composed of relatively many partisans, who maintained close connections 
with one another, gathering to take courageous action against the authorities. The anticommunist fighters 
in these groups fought guerrilla battles over a much wider area than any of the groups before them, 
including the Mountains of Semenic, Almăj, Ţarcu, Godeanu, Mountains of Cernei and Mountains of 
Mehedinţi and Gorj. The epicentre was in the area of the villages Domaşnea, Teregova, Verendin, 
Cornereva, Luncaviţa, Mehadica etc. The anticommunist guerrillas in the groups led by the brothers 
Duicu, Dumitru Mutaşcu and Dumitru Işfănuţ were very important in the eyes of the repressive security 
services. Militia troops, administrative authorities and numerous informers were organized against them. 
The partisans fell one after the other in the years 1950-1954, in direct fights, but especially because of the 
informers’ betrayals. Some of the leaders also fell pray to such practices, much encouraged by the 
Securitate. Besides, there were conflicts among the groups themselves, some of them ending tragically. 
The partisans’ resistance, for more than five years after Uţă’s group was annihilated, would not have been 
possible without massive support from relatives and friends, who endangered their own freedom and even 
lives. 

 


