
Biografie ISTRATE T. CONSTANTIN1 - locotenent major (n. 26 iun. 1926, com. Mălini, 
jud. Suceava) 
  
Naţionalitatea: română 
Originea socială: „ţăran sărac” 
  

Descris de către foştii deţinuţi politici drept unul dintre cei mai cruzi torţionari 
din penitenciarele comuniste, Constantin Istrate se face responsabil, în virtutea 
funcţiilor îndeplinite şi prin duritatea regimului de detenţie aplicat, de decesul a 217 
deţinuţi în Colonia de Muncă de la Oneşti (1 deces) şi Penitenciarul Gherla (216 decese). 

S-a născut într-o familie de ţărani săraci şi a absolvit 7 clase la şcoala primară din 
comuna Mălini, județul Suceava. Până în 1949 a lucrat ca muncitor necalificat în 
localităţile Mălini, Cotnari, Cotârgaş şi Mărgineni. 

În 1947 a devenit membru al organizaţiei locale a Tineretului Sătesc şi a intrat în 
armată, de unde a fost repartizat la Brigada de Securitate Comunicaţii, respectiv la 
Batalionul 5 Securitate Comunicaţii Timişoara (apr. - sept. 1949). La sfârşitul stagiului 
militar a rămas în Securitate ca subofiţer, urmând să fie trimis la specializare. 

Între martie şi noiembrie 1950 a urmat Şcoala de subofiţeri MAI din cadrul 
Centrului de Instrucţie nr. 27 Securitate Comunicaţii Satu Mare. A fost avansat, la 7 
noiembrie 1950, la gradul de sergent major, fiind repartizat la Batalionul 2 Securitate 
Comunicaţii Iaşi, în funcţia de comandant de pluton la Centrul de Instrucţie Gura 
Humorului. 

În 1951 Batalionul 2 Securitate Comunicaţii Iaşi a fost reorganizat în Batalionul 4 
Instrucţie Iaşi, iar Istrate a devenit şef al Biroului Registratură şi Documente Secrete. 

Între 1 mai - 7 noiembrie 1953 a urmat Şcoala militară de ofiţeri pază MAI 
Câmpina, iar după finalizarea studiilor, sublt. Constantin Istrate a fost repartizat la 
Colonia de muncă Oneşti/ formaţiunea 0665 - în funcţia de şef al Biroului pază şi regim 
(dec. 1953 - mai 1954).  

În urma desfiinţării formaţiunii, în mai 1954, a fost transferat la Cernavodă/ 
formaţiunea 0767 Columbia Cernavodă, în poziţia de comandant pluton supraveghetori 
(iun. - oct. 1954). Prin Ordinul MAI nr. 257, la data de 25 octombrie 1954 și această 
colonie a fost desfiinţată. 

Istrate a ajuns în 1954 la Penitenciarul Gherla/ formaţiunea 0606, unde a ocupat 
funcţiile de comandant de pluton (oct. 1954 - 1956), ajutor de serviciu al comandantului 
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şi locţiitor comandant pentru spate (1956 - iun. 1957) şi locţiitor comandant pentru pază 
şi regim (1957 - dec. 1958 şi 1 mart. 1959 - 1961) şi comandant (dec. 1958 - 1 mart. 1959).  

În 1962 a fost trecut în rezervă cu gradul militar de locotenent major. În acelaşi 
an, conform documentelor existente în dosarul său de reţea, a fost propulsat în funcţia 
de preşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular al oraşului Gherla, iar doi ani 
mai târziu promovat vicepreşedinte al Comitetului executiv al Sfatului Popular Raional 
Gherla. 

În 1967 a fost condamnat la 10 ani închisoare corecţională pentru delapidare, 
fiind eliberat 5 ani mai târziu. 

Din 1972 până în 1974 a lucrat pe un şantier din Satu-Mare subordonat Trustului 
de Construcţii Industriale din Cluj, transferându-se ulterior la Zalău pe postul de şef al 
Staţiei de betoane „Elba 2”. În 1979 a ajuns la Şantierul nr. 3 din cadrul Grupului de 
şantiere pentru construcţii industriale din Zalău. 

În primăvara anului 1982 s-a transferat în comuna Peciu Nou, jud. Timiş, (la 
Întreprinderea Agricolă de Stat) de unde s-a pensionat în 1987, păstrându-şi domiciliul 
până în prezent. 
  
Studii: Școala medie cu diplomă. Absolvent al Școlii de Ofițeri MAI Câmpina de 8 luni 
(7 noiembrie 1953). 
 
Grade militare: fruntaş (15 ian. 1949); caporal (23 aug. 1949); sergent (30 dec. 1949); 
sergent major (7 nov. 1950); sublocotenent (7 nov. 1953); locotenent (7 nov. 1955); 
locotenent major (7 nov. 1958) 
 
Decoraţii: Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a (1955). Prin Decretul nr. 242 din 26 mai 
1958, locotenentului Istrate T. Constantin i s-a conferit Medalia „Pentru servicii 
deosebite aduse în apărarea orânduirii de Stat”, pentru „rezultate deosebite obţinute în 
muncă; pentru curajul, devotamentul, priceperea şi spiritul de sacrificiu dovedit în 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu; pentru contribuţia adusă la întărirea Forţelor 
Armate ale Republicii Populare Române”. 


