
SÂRBU TEODOR. BIOGRAFIE 

 

Originar dintr-o familie modestă de ţărani, a parcurs timp de 7 ani ciclurile Şcolii primare şi 

gimnaziale, după care a urmat o Şcoală profesională. A fost apoi angajat ca muncitor la Fabrica de Ciment 

din Turda, de unde a fost încorporat în armată pentru satisfacerea stagiului militar. Acesta l-a efectuat la o 

unitate de aviaţie de lângă oraşul Turda, eliberându-se cu gradul de sergent. Imediat după lăsarea la vatră a 

fost solicitat să se angajeze în Securitate. A acceptat acest lucru și, în decembrie 1949, a fost încadrat cu 

gradul de plutonier la Serviciul Judeţean a Securităţii Poporului Turda. Aici a lucrat o scurtă perioadă de 

timp în cadrul Biroului II Contrasabotaj, apoi a funcţionat la Biroul I Informaţii. La cererea sa, în 1956, 

având atunci gradul de locotenent, a fost trecut în rezervă. După ce a părăsit structurile Securităţii, a fost 

încadrat în muncă la Fabrica de Ciment din Turda unde a funcţionat până la pensionare. 

În urma unor investigații desfășurate de IICCMER, au fost obţinute o serie de informaţii care indică 

faptul că în perioada în care numitul Sârbu Teodor a îndeplinit funcții de execuţie în cadrul Serviciului 

Judeţean a Securităţii Poporului din Turda, acesta a participat la mai multe arestări de persoane, fiind 

implicat şi în anumite misiuni care au dus la executarea prin împuşcare a unor arestaţi.  

Conform datelor IICCMER, Sârbu Teodor a participat la împuşcarea numitului Lăluţ Remus în 

localitatea Orosia, jud. Mureş, dar există probe și că ar fi fost implicat în împuşcarea lui Bihoreanu Viorel în 

localitatea Papiu Ilarian din jud. Mureş. Crimele au fost săvârşite în noaptea de 2 spre 3 august 1950, iar la 

înfăptuirea lor au participat mai multe cadre operative de la S.J.S.P. Turda. Ambele victime au fost ţărani 

care aveau o stare materială bună, fiind consideraţi de autorităţile comuniste drept chiaburi. Prin atitudinile 

manifestate împotriva regimului şi influenţa pe care o aveau asupra consătenilor din comunităţile lor, ambii 

s-au opus procesului de colectivizare şi de înfiinţare a Gospodăriilor Agricole Colective. Acesta a fost şi 

motivul principal care a dus la arestarea celor două persoane şi la anchetarea lor timp de mai multe zile la 

sediul Securităţii din Turda. De aici, fiecare a fost transportat cu un mijloc auto până în apropierea 

localităţilor de domiciliu unde au fost executaţi prin împuşcare, cadavrele fiind apoi îngropate în acelaşi loc. 

Ordinul pentru execuţia celor două persoane a fost dat de către colonelul Mihai Patriciu, care atunci 

avea funcţia de şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Poporului Cluj. Acest ordin a fost transmis pe cale 

ierarhică maiorului Mihai Kovacs, şeful S.J.S.P. Turda, care, prin personalul aflat în subordinea sa directă, a 

organizat transpunerea în practică a acestei dispoziţii. Este posibil ca Sârbu Teodor să fi participat şi la alte 

execuţii de acest fel, care au fost înfăptuite în acea perioadă de către unele cadre angajate la Securitatea 

judeţului şi apoi a raionului Turda.  

  


