
Adevarul – 26 august 2009 
Alba Iulia: Andrei Meşter, victimă a Securităţii, va fi exhumat la Sălciua 
 
Rămăşiţele pământeşti ale lui Andrei Meşter, împuşcat de Securitate în 20 octombrie 1949, vor 
fi exhumate în perioada 27-28 august. Corpul acestuia se află îngropat în localitatea Sălciua. 
 
Andrei Meşter, născut în 1901 în satul Parhida, judeţul Bihor, ar fi fost membru al Mişcării 
Legionare, fiind chiar primarul comunei Sălciua în perioada guvernării legionare. După 
instaurarea comunismului s-a împotrivit noului regim.  

Împuşcat de un securist  

La începutul anului 1948, Andrei Meşter şi-a părăsit domiciliul şi a fugit în Munţii Trascăului. 
Acesta s-a adăpostit o perioadă la Măriuţa Giurgiu, în satul Valea Poienii, situat nu departe de 
Sălciua, de unde a fost capturat şi arestat în vara lui 1948.  

„Securitatea l-a făcut responsabil de conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în 
realitate nu a existat. Andrei Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda vreme de 
aproximativ trei luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. În dimineaţa zilei de 20 
octombrie 1948, care era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi transportat cu maşina 
Securităţii pe Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul Harâncului, loc 
ce marchează convenţional, pe şosea, hotarul dintre comunele Poşaga şi Sălciua. Conform unei 
mărturii scrise ce provine de la un martor ocular, după ce a fost debarcat din maşină, Andrei 
Meşter, încătuşat fiind, a fost însoţit de două persoane care aveau fiecare câte un pistol 
mitralieră. La un moment dat, unul dintre bărbaţii însoţitori a executat o rafală scurtă din 
apropiere şi pe la spate, împuşcându-l mortal pe Meşter, cadavrul acestuia prăvălindu-se în 
şanţul drumului. Ulterior cei doi l-au acoperit superficial cu frunze uscate”, se arată într-un 
comunicat de presă al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România.  

Locul mormântului se află în Sălciua, pe o coastă de deal. Terenul se află în posesia lui Ioan 
Lombrea. 

http://adevarul.md/articole/alba-iulia-andrei-mester-victima-a-securitatii-va-fi-exhumat-la-

salciua.html  

 
Adevarul – 27 august 2009 
Alba Iulia: Au început căutările luptătorului anticomunist Andrei Meşter (UPDATE) 
 
Timp de două zile, o echipă de specialişti a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
în România (IICCR) se află în comuna Sălciua pentru a căuta rămăşiţele pâmânteşti ale lui Andrei 
Meşter, fost luptător anticomunist ucis prin împuşcare de fosta Securitate. Săpăturile au 
început astăzi de dimineaţă. 
 

http://adevarul.md/articole/alba-iulia-andrei-mester-victima-a-securitatii-va-fi-exhumat-la-salciua.html
http://adevarul.md/articole/alba-iulia-andrei-mester-victima-a-securitatii-va-fi-exhumat-la-salciua.html


„Cel mai probabil în a doua parte a zilei ar trebui să apară primele semne ale rămăşiţelor 
pământeşti, aşa cum s-a întâmplat în majoritatea cazurilor”, a precizat Cosmin Budeancă, şeful 
Serviciului Muzee-Memorie din cadrul IICCR. Andrei Meşter nu mai are urmaşi în viaţă, iar 
reprezentanţii Institutului au demarat operaţiunea din proprie iniţiativă.  
 
Presupus legionar 
 
Andrei Meşter s-a născut în 1901 în satul Parhida, judeţul Bihor. Se presupune că ar fi fost 
membru al Mişcării Legionare, fiind chiar primarul comunei Sălciua în perioada guvernării 
legionare. După instaurarea comunismului s-a împotrivit noului regim. La începutul anului 1948, 
Andrei Meşter şi-a părăsit domiciliul şi a fugit în Munţii Trascăului. Potrivit documentelor aflate 
în posesia IICCR, s-a adăpostit o perioadă într-un sat apropiat de Sălciua, de unde a fost 
capturat şi arestat în vara anului 1948. 
 
„Securitatea l-a făcut responsabil de conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în 
realitate nu a existat. Andrei Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda vreme de 
aproximativ trei luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. În dimineaţa zilei de 20 
octombrie 1948, care era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi transportat cu maşina 
Securităţii pe Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul Harâncului”, a 
declarat Marius Oprea, preşedintele Institutului.  
 
Împuşcat de un securist  
 
Specialiştii ICCR au descoperit o mărturie scrisă a unui martor ocular, care a asistat la asasinarea 
lui Andrei Meşter. „După ce a fost debarcat din maşină, Andrei Meşter, încătuşat fiind, a fost 
însoţit de două persoane care aveau fiecare câte un pistol mitralieră. La un moment dat, unul 
dintre bărbaţii însoţitori a executat o rafală scurtă din apropiere şi pe la spate, împuşcându-l 
mortal pe Meşter. Ulterior cei doi l-au acoperit superficial cu frunze uscate”, a spus Marius 
Oprea.  
 
Familia a fost lăsată să îl îngroape abia după o săptămână de la momentul în care a fost omorât. 
În urma investigaţiilor întreprinse, s-a stabilit faptul că persoana care a tras a fost locotenentul 
Florea Sabău, cadru operativ la Securitatea din Turda. Crima a fost înfăptuită nu întâmplător în 
ziua marelui târg de toamnă din Sălciua, deoarece cadavrul trebuia folosit ca „sperietoare” 
pentru sutele de ţărani care trebuiau să treacă în acea zi prin acel loc, mergând sau venind de la 
târg. 
 
Primarul din comuna Sălciua a spus că exhumarea este normală în condiţiile în care este vorba 
despre un erou al comunei. „Ştiu despre Andrei Meşter că a fost un om care a avut curajul să se 
împotrivească regimului comunist şi din acest motiv merită respectul şi cinstea noastră”, a spus 
primarul Vasile Lombrea. 
 
Astăzi la ora 15.00 echipa IICCR a descoperit rămăşiţele pământeşti ale luptătorului 
anticomunist Andrei Meşter. Acestea vor fi scoase din groapă mâine dimineaţă în prezenţa unui 



preot, a unui medic legist şi a unui procuror. În următoarele zile, Andrei Meşter va fi îngropat în 
cimitirul din comună. 
 
http://www.adevarul.ro/articole/alba-iulia-au-inceput-cautarile-luptatorului-anticomunist-
andrei-mester.html  
 
 
Adevarul - 28 august 2009 
Partizan reînhumat la 60 de ani de la execuţie 
 
Osemintele luptătorului anticomunist Andrei Meşter au fost dezgropate ieri, în comuna Sălciua 
din Munţii Apuseni, de către reprezentanţii Institutului pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului. Împuşcat în 1948, Andrei Meşter a fost lăsat în şanţ pentru ca sătenii să ia 
aminte. După 60 de ani, partizanul îngropat pe ascuns în grădina casei sale va fi reînhumat 
creştineşte. 
 
Andrei Meşter s-a născut la 30 septembrie 1901, în satul Parhida, judeţul Bihor. Stagiul militar l-
a făcut în cadrul jandarmeriei, între cele două războaie mondiale.  

A fost mutat la Postul de Jandarmi din comuna Sălciua, judeţul Alba, unde şi-a cunoscut soţia, 
pe Valeria Faur. Cei doi nu au apucat să aibă copii.  

N-a fost nici chiabur, nici ţăran de rând, ci un cojocar căutat de multă lume şi cu mare influenţă 
prin partea locului. Pe vremea guvernării legionare, Meşter a fost primar.  

Odată ce comuniştii au venit la putere, bărbatul a refuzat să se supună noului regim. Faptul că a 
îndrăznit să critice în public comuniştii acelor vremuri l-a costat viaţa. 

„Urmărit de autorităţi şi-a părăsit domiciliul la începutul anului 1948 şi s-a refugiat în Munţii 
Trascăului. Aici şi-a găsit adăpost într-o locuinţă din satul Valea Poienii, de unde a şi fost 
capturat şi arestat în vara aceluiaşi an.  

Securitatea l-a făcut responsabil de conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în 
realitate nu a existat“, a spus istoricul Marius Oprea, preşedintele Institutului pentru 
Investigarea Crimelor Comunismului (IICCR).  

Împuşcat în spate 

După arestare, Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda vreme de aproximativ trei 
luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. Potrivit documentării IICCR, la 20 octombrie 
1948, zi de târg la Sălciua, bărbatul a fost scos din arest şi transportat cu maşina Securităţii pe 
Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul Harâncului.  

Martorii au povestit că Andrei Meşter a fost scos din maşina Securităţii în cătuşe, însoţit de doi 
bărbaţi înarmaţi. Unul dintre ei, locotenentul de Securitate Florea Sabău, l-a împuşcat în spate. 
Trupul lui Meşter s-a prăvălit în şanţul drumului care ducea la târg.  

http://www.adevarul.ro/articole/alba-iulia-au-inceput-cautarile-luptatorului-anticomunist-andrei-mester.html
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„Crima a fost înfăptuită nu întâmplător în ziua marelui târg de toamnă din Sălciua, deoarece 
cadavrul trebuia folosit ca sperietoare pentru sutele de ţărani care trebuiau să treacă în acea zi 
prin acel loc. Autorităţile au permis familiei ridicarea şi îngroparea cadavrului după mai bine de 
o săptămână“, a povestit Marius Oprea.  

„Lumea era înfricoşată“ 

Familia nu a avut voie să-l îngroape creştineşte, în cimitir. Aşa că Meşter a fost îngropat pe 
ascuns în grădina casei sale. „Socrul meu a fost unul dintre cei care au participat la săparea 
gropii. Mi-a spus că a fost ţinut lângă drum mai multe zile şi că lumea era înfricoşată. Au mers 
noaptea şi l-au adus cu căruţa şi l-au îngropat lângă casa lui, într-un colţ al grădinii“, a spus 
Vasile Bolog (72 de ani), fost profesor de geografie în sat.  

Remus Todea (83 de ani) a participat la săparea gropii. „Ne era frică să nu vină securiştii să ne 
prindă. De aceea l-am îngropat noaptea. Era un om de treabă, nu a făcut rău nimănui. Numai 
atât că nu a fost de acord cu comuniştii“, a povestit bătrânul.  

Terenul pe care a fost îngropat luptătorul anticomunist este acum în proprietatea lui Ioan 
Lombrea. „Locul era marcat de o cruce pusă de soţia sa, care a murit la câţiva ani după uciderea 
lui Andrei Meşter“, a afirmat primarul din Sălciua. Rămăşiţele bărbatului vor fi scoase din 
groapă azi, în prezenţa unui preot, a medicului legist şi a unui procuror. Săptămâna viitoare, 
Andrei Meşter va fi înmormântat în cimitirul din comună.  

« Ne era frică să nu vină securiştii să ne prindă şi l-am îngropat noaptea. Era un om de treabă, 
dar nu a fost de acord cu comuniştii . » Remus Todea, localnic 

„Ne-au trădat pentru doi boi“ 

Iosif Nandra, luptător anticomunist din Hunedoara 

Petru Vitan, un opozant al regimului comunist ucis de Securitate pe dealurile din satul 
hunedorean Băieşti, a fost deshumat, în urmă cu trei luni, de către reprezentanţii IICCR. 
Camaradul său, Iosif Nandra, a aşteptat 57 de ani pentru a-şi lua rămas-bun de la el, după ce 
Securitatea i-a împuşcat pe amândoi.  

Petru Vitan a fost ucis la 21 noiembrie 1952, după ce omul de legătură i-a trădat pe cei doi în 
schimbul a doi boi. În rapoartele securiştilor moartea lui Petru Vitan este trecută ca o 
sinucidere, însă prietenul de arme, Iosif, care a supravieţuit ploii de gloanţe trase de securişti, 
povesteşte că partizanul a fost împuşcat. „Au aruncat în groapă şi o grenadă, să fie siguri că am 
murit amândoi”, a povestit Nandra, în urmă cu trei luni.  

Sute de victime ale regimului comunist 

Reprezentanţii IICCR a descoperit în zona numită Dealul Crucii, Nepos, groapa comună în care 
au fost îngropaţi trei partizani. Ioan Leonida Bodiu, Ioan Ştefan Burdeţ şi Toader Dumitru au 
fost împuşcaţi fără a fi judecaţi la 8 iulie 1949, pe un deal din Nepos. Timp de mai multe luni, ei 
au fost torturaţi în beciurile Securităţii din Bistriţa.  



Potrivit IICCR, cei trei făceau parte şi conduceau un grup de partizani din Munţii Rodnei, 
autointitulat Garda Albă. Potrivit volumului „Rezistenţa Anticomunistă în judeţul Bistriţa-
Năsăud“, scris de profesorul Viorel Rus, peste 500 de bistriţeni au fost torturaţi sau şi-au găsit 
sfârşitul în temniţele comuniste. 

http://www.adevarul.ro/articole/partizan-reinhumat-la-60-de-ani-de-la-executie.html  

 
Adevarul – 28 august 2009 
Alba Iulia: Înmormântare creştinească pentru Andrei Meşter 
 
Rămăşiţele pământeşti ale lui Andrei Meşter, fost luptător anticomunist ucis prin împuşcare de 
fosta Securitate, au fost găsite la Sălciua. 
 
O echipă de specialişti a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România s-a 
aflat, ieri şi astăzi, în comuna Sălciua pentru afla adevărul despre Andrei Meşter, care potrivit 
documentelor aflate în posesia institutului, a fost capturat şi asasinat în anul 1948.  
 
Specialiştii prezenţi la dezhumare au confirmat găsirea rămăşiţelor pământeşti ale luptătorului 
anticomunist, dar totodată şi o serie de detalii impresionante.  
 
Îngropat în pădure 
 
Potrivit istoricului Marius Oprea, echipa de specialişti a descoperit un inventar complet al 
funerariilor. „Soţia l-a recuperat pe Andrei Meşter la o săptămână după ce a fost ucis şi l-a 
îngropat în pădure, în spatele grădinii”, a explicat Marius Oprea.  
 
Istoricul a precizat că luptătorul anticomunist a fost îngropat după rânduială, însă fără slujbă. 
Crucea mormântului a fost făcută chiar de el în timpul vieţii, fapt pentru care pe ea nu este 
trecut anul morţii. Andrei Meşter va fi îngropat astăzi, cu acordul primarului din Sălciua, în 
acelaşi loc. Bărbatul nu are urmaşi care să îi revendice rămăşiţele pământeşti. 
 
http://www.adevarul.ro/articole/alba-iulia-inmormantare-crestineasca-pentru-andrei-
mester.html  
 
 
Evenimentul Zilei – 27 august 2009 
Ucis de Securitate în 1948, exhumat în 2009 
 
Reprezentanţii Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului (IICR) au descoperit 

astăzi, pe raza comunei Sălciua, din judeţul Alba, trupul unui luptător anticomunist executat de 

ofiţerii de securitate din Turda.  

http://www.adevarul.ro/articole/partizan-reinhumat-la-60-de-ani-de-la-executie.html
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http://www.adevarul.ro/articole/alba-iulia-inmormantare-crestineasca-pentru-andrei-mester.html


Andrei Meşter a fost împuşcat, cel mai probabil, de locotenentul de securitate Florea Sabău de 
la Biroul de Securitate din Turda, în data de 20 octombrie 1949. 

În documentele oficiale deţinute de IICR se arată că Andrei Meşter s-a născut în satul Parhida, în 
anul 1901 şi că s-a stabilit în Sălciua după ce a făcuta armata la postul de Jandarmi din 
localitate. După armată, Meşter a reuşit să strângă o avere frumoasă din micul său atelier de 
blănuri, fiind recunoscut în Munţii Apuseni drept cel mai bun meseriaş în prelucrarea blănurilor. 

Reprezentanţii IICR spun că după ce comuniştii au venit la putere, în anul 1946, Meşter a 
devenit un personaj incomod pentru autorităţi deoarece se împotrivea noului regim prin toate 
pârghiile pe care le cunoştea: de la discursuri ţinute celor care le călcau pragul atelierului de 
blănărie şi până la discursuri publice ţinute la târgul care se desfăşura în fiecare an la Sălciu. 
După ce a intrat în atenţia Securităţii, Meşter s-a refugiat în Munţii Trascăului, dar a fost arestat 
în Satul ValeaPoienii, din apropierea localităţii Sălciua.  

Împuşcat din spate 

Oficial, Andrei Meşter a fost acuzat de Securitate că a condus o bandă de partizani, care în 
realitate, nu a existat niciodată. Securiştii susţineau că Meşter a avut întâlniri cu diferite 
persoane, la rândul lor fugare, şi că acestea l-au ajutat în activitatea lui împotriva regimului 
instaurat de comunişti. 

Andrei Meşter a fost executat pe 20 octombrie 1948, când doi ofiţeri de securitate din Turda l-
au adus în apropiere de graniţa care desparte comunele Poşaga şi Sălciua, loc denumit de 
localnici drept „pârâul Harâncului”.  

Locul ales de securişti nu a fost unul întâmplător deoarece pe acolo trebuiau să treacă, în acea 
zi, mii de moţi care se îndreptau spre târgul anual de la Sălciua.  

Un localnic care a văzut crima a lăsat o mărturie scrisă, în care a relatat cum l-a văzut pe Andrei 
Meşter legat la mâini şi însoţit de doi bărbaţi, care erau înarmaţi cu pistoale mitralieră.  

„La un moment dat, unul din bărbaţii însoţitori a executat o rafală scurtă din apropierea şi pe la 
spate, împuşcându-l mortal pe Meşter”, se arată în mărturia scrisă a martorulu ocular, care se 
află în posesia IICR.  

Investigaţiile întreprinse de reprezentanţii IICR au stabilit că ofiţerul de securitate care l-a 
împuşcat pe Meşter se numeste Florea Sabău. Bărbatul a lucrat la Sticla Turda după ce a fost 
dat afară din Securitate şi a murit înainte de 1989.   

Cazul de la Bistriţa 

Colonelul Liviu Pangraţiu este liber  



În timp ce reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului reuşesc să 
descopere crimele comise de securişti în urmă cu 50 de ani, procurorii bat pasul pe loc în 
anchetele deschise.  

Unul dintre securiştii care i-a împuşcat pe trei ţărani din satul Nepos, judeţul Bistriţa Năsăud, 
colonelul Liviu Pangraţiu a fost audiat, după mai bine de cinci luni de la descoperirea identităţii 
lui, pentru crime împotriva umanităţii.  

Pangraţiu locuieşte în Cluj-Napoca şi în fiecare zi poate fi găsit la Asociaţia Veteranilor de 
Război, filiala Cluj, unde este contabil.  

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/865447/Ucis-de-Securitate-in-1948-exhumat-in-
2009/# 
 
 
Evenimentul Zilei – 1 august 2009 
Torţionar audiat după o jumătate de secol 
 

Fostul sublocotenent de Securitate, Liviu Pangraţiu, acum colonel în rezervă, este audiat de un 
procuror militar pentru crime împotriva umanităţii. Fostul securist, acuzat că, în vara anu lui 
1949, pe când era sub locotenent de securitate, a împuşcat pe la spate pe trei luptători 
anticomunişti din satul Nepos, a fost audiat joi de un procuror militar de la Bucureşti.  
 
Acesta s-a deplasat special la Cluj pentru a sta de vorbă cu fostul securist, după ce a citit 
dezvăluirile făcute recent de „Evenimentul zilei”. Audierea a durat o oră şi va fi reluată în 
perioada următoare.  
 
Pangraţiu are în prezent 90 de ani, grad de colonel în rezervă şi este contabilul Asociaţiei 
Veteranilor de Război din Cluj. Este sigurul supravieţuitor al acelor întâmplări dramatice. Prin 
urmare, se foloseşte de un avantaj enorm în această anchetă: poate să spună ce vrea pentru că 
nimeni nu îl mai poate contrazice! Mai există doar, scrise în cărţi pierdute prin biblioteci 
prfăuite, câteva mărturii ale unor localnici sau foşti luptători anticomunişti, plus o telegramă 
trimisă de Pangraţiu la Bucureşti în care îşi anunţa şefii că misiunea a fost îndeplinită.  
 
Acuzaţie gravă: crime împotriva umanităţii 
 
Joi, la ora 9.00 dimineaţa, bătrânul a fost citat să se prezinte în faţa procurorului militar. Era la 
sediul Asociaţiei Veteranilor de Război din Cluj. A devenit uşor impacientat. Acuzaţia este una 
foarte gravă: crimă împotriva umanităţii, care este imprescriptibilă, adică cel vinovat poate fi 
tras la răspundere oricând.  
Liviu Pangraţiu şi-a lăsat din mână pixul cu care tocmai scrisese o chitanţă pentru un veteran de 
război rănit grav în luptele de la Oarba de Mureş. În timp ce se pregătea de întâlnirea cu 
procurorul militar, îşi punea întrebări: “Ce o să spun? O să spun ce îmi aduc aminte”, s-a liniştit 
bătrânul.  

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/865447/Ucis-de-Securitate-in-1948-exhumat-in-2009/
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“De unde să ştiu eu de ce zic oamenii ăia prin cărţi aceste lucrurile despre mine. Pot fi poveşti. 
Eu deja sunt terorizat de această poveste. Mi-am şi desfinţat postul telefonic pentru că este un 
popă în Nepos (nepotul lui Toader Dumitru - n.r.) care mă teroriza zilnic la telefon să-i spun cum 
era îmbrăcată ruda lui. Sincer nu îmi prea aduc aminte”, ne-a spus Pangraţiu, în dimineaţa 
audierii. Brusc, după ce a urcat o parte din scările de la Tribunalul Militar Cluj, fostul 
sublocotenent a avut o revelaţie: “Mi-am adus aminte ceva. Pe lângă ofiţerii care i-au executat 
pe cei trei mai era şi Lothe Andrei, fostul adjunct al Securităţii Bistriţa”.  
 
„I-am spus ce v-am spus şi dumneavoastră” 
 
Discuţia de joi dinte procurorul militar şi Liviu Pangraţiu a durat aproape o oră. La capătul ei, 
bătrânul de 90 de ani a coborât scările, uşor abătut. „I-am spus ce v-am spus şi 
dumneavoastră”, ne zice el, calm.  
 
“Îmi aduc aminte că totul s-a petrecut într-o dimineaţă. Am fost cu o trupă de securitate pe 
nişte dealuri, cu trei deţinuţi, să căutăm arme. La un moment dat, un şef mi-a spus să rămân cu 
soldaţii în locul în care eram. Cei trei deţinuţi au fost duşi mai adânc în pădure de cinci securişti: 
Traian Săsărman, Liviu Herţa, Iepure, Cătărig, Mureşan şi Andrei Lothe. Apoi s-au auzit nişte 
focuri de armă, după care au revenit. Eu nu am întrebat nimic şi nici nu îmi amintesc să-i fi scos 
eu din arest pe cei trei”, a rezumat Pangraţiu ceea ce i-a relatat procurorului.  
 
Fostul securist neagă că ar fi tras vreun foc de armă sau că ar fi văzut momentul execuţiei. 
 
Telegrama incriminatoare 
 
Întrebările la care însă bătrănul securist nu poate să expună o versiune originală sunt legate de 
telegrama pe care a expediat-o la Bucu reşti, în care a dat raportul despre misiunea îndeplinită. 
Telegrama descoperită de cercetători în arhivele CNSAS confirmă că Pan graţiu a coordonat 
întreaga acţiune, de la scoaterea celor trei luptători anticomunişti din arest, îmbarcarea într-o 
maşină GAZ a Securităţii şi, ulterior, însoţirea şi executarea acestora pe dealurile din jurul 
localităţii Nepos.  
 
“La orele 9, ziua 8 iulie 1949, a raportat telefonic sublocotenentul de securitate Pangraţiu Liviu 
că cei trei arestaţi, în timp ce au dezgropat depozitul de armament, au încercat să pună mâna 
pe grenadele aflate în depozitul de armament, atacând prin aceasta organele de escortă de 
securitate. Pentru a împiedica fuga celor trei arestaţi, periculoşi şi pentru securitatea statului, s-
a făcut uz de armă, împuşcând pe cei trei arestaţi”, se arată în textul telegramei.  
 
Mărturie din arest 
Împotriva lui Pangraţiu stă şi mărturia altui luptător anticomunist închis în arestul Securităţii 
Bistriţa: “În zorii zilei de 24 iunie 1949, Liviu Pangraţiu i-a scos din beci, dintre noi, pe cei trei. Ni 
s-a părut că vor fi duşi la Cluj pentru cercetări... L-am întrebat, a doua zi, când am spălat GAZ-ul 
Securităţii, pe şoferul Penteker Sami, care, oarecum încurcat, mi-a vorbit tot despre Cluj. Dar în 
lipsa lui am citit cartea de bord a maşinii care, pentru ziua de 24 iunie, scria: «Deplasare la 



Năsăud». Peste câteva zile, un bilet ajuns la noi de afară ne-a anunţat că au fost găsiţi morţi în 
«Dealul Crucii»”.  
 
Ce s-a întâmplat atunci 
 
În luna iunie, anul 1949, Liviu Pangraţiu era sublocotent de securitate la Raionul de Securitate 
Bistriţa. În această calitate, a coordonat şi a participat la anihilarea mişcării de rezistenţă 
anticomunistă “Garda Albă”.  
 
Trădarea unui membru al grupării a făcut ca Pangraţiu şi oamenii lui să-i captureze pe Dumitru 
Toader, fost primar al comunei Rebra, Ioan Burdeţ şi Leonida Bodiu, trei lideri ai organizaţiei. Ei 
au fost acuzaţi pentru câteva întâlniri în clandestinitate şi de tipărirea unui manifest care nu a 
apucat să fie împrăştiat.  
 
Fără să fi fost judecaţi, cei trei au fost executaţi de un comando de securişti, între care şi 
sublocotenentul Pangraţiu, în dimineaţa zilei de 24 iunie 1949. Trupurile victimelor au fost 
aruncate într-o groapă comună şi deshumate după 50 de ani, în luna mai 2009.  
 
PORUNCĂ PENTRU FOSTUL PRIMAR DIN NEPOS  
„Trimite oameni să-i îngroape şi să nu ştie nimeni” 
 
Primarul din perioada 1947-1949 al comunei Nepos, Grigore Istrate, a descris, în memoriile sale, 
acţiunea coordonată de Pangraţiu: “Îmi amintesc foarte bine zi ua de 24 iunie 1949. Era 
dimineaţa, între 7.30 şi 8.00, când în faţa primăriei a oprit o maşină militară cu prelată din care 
au coborât Pan graţiu, Olinca şi Herţa, cadre ale Securităţii. Aceştia au discutat cu şeful de Post 
al Miliţiei, Tătaru, după care i-am văzut plecând. Nu cunosc subiectul discuţiei lor, dar am 
observat prezenţa în maşină a câtorva militari în termen... Am fost căutat de Vasile Lup, care 
mi-a povestit că un grup de ofiţeri şi soldaţi, împreună cu trei oameni în civil... au urcat pe jos, 
pe Râpă. Mai târziu, emoţionat şi speriat, pădurarul comunal Nistor Bota mi-a povestit cum, 
coborând din canton pe la Dealul Crucii, a dat peste trei oameni morţi, împuşcaţi, plini de 
sânge”, spunea Istrate.  
 
Edilul mai relatează ce i-a spus la telefon fostul comandant al Securităţii Năsăud: “Măi, uite ce ai 
de făcut. Trimiţi oameni acolo să-i îngroape şi vezi să nu mai ştie nimeni”. Pe de altă parte, 
Gheorghe Petrov, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICC), a 
salutat începerea audi erilor. “E foarte bine că e au diat. Ar fi şi mai bine dacă s-ar fa ce lumină 
deplină în acest caz”. 
 
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/861763/Tortionar-audiat-dupa-o-jumatate-de-secol 
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Napoca News – 27 august 2009 
Exhumarea lui Andrei Meşter împuşcat de securitate la 20 octombrie 1949 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), înfiinţat prin H.G. nr. 1724 
din 21 decembrie 2005, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Guvernului României, are drept scop investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor 
şi încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 
sesizarea organelor îndreptăţite să ia măsuri în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de 
încălcare a legii. 

Unul din obiectivele importante ale investigaţiilor întreprinse de către instituţia noastră este şi 
acela de a identifica locurile unde sunt înhumate victime ale regimului comunist, mai ales 
acelea care, fără a fi judecate, au fost omorâte de către Securitate, de obicei prin torturi urmate 
de împuşcare. Victimele au fost identificate în urma cercetărilor noastre în arhivă şi pe teren, 
inclusiv pe baza mărturiilor orale ale unor persoane contemporane cu evenimentele în cauză. 
De asemenea, locurile unde se află îngropate astfel de persoane sunt identificate după asidue 
căutări şi cercetări efective în teren, locaţiile respective aflându-se de cele mai multe ori în 
locuri izolate şi uneori greu accesibile. În opinia noastră, numărul acestor victime se situează în 
jurul a 10.000 de persoane. 

În urma cercetărilor întreprinse, experţii IICCR au identificat locul în care a fost înhumat Andrei 
Meşter, împuşcat de Securitate în 20 octombrie 1949, şi au fost demarate procedurile de 
exhumare a rămăşiţelor pământeşti ale acestuia. Acţiunea de exhumare va avea loc în perioada 
27-28 August 2009, în loc. Sălciua (centrul comunal), jud. Alba. 

Andrei Meşter s-a născut la 30 septembrie 1901 (sau 1902) în satul Parhida, com. Tămăşeu, jud. 
Bihor. Pe crucea de la mormântul său, confecţionată înainte de moartea sa, anul naşterii este 
indicat ca fiind 1901. Andrei Meşter şi-a satisfăcut stagiul militar între cele două războaie 
mondiale în cadrul Jandarmeriei, fiind în serviciu la Postul de Jandarmi din comuna Sălciua, jud. 
Alba. Aici a cunoscut-o pe Faur Valeria, născută în anul 1889, cu care ulterior s-a căsătorit, 
neavând copii împreună. 

Andrei Meşter n-a fost nici chiabur, nici ţăran de rând, fiind însă un bun meseriaş în prelucrarea 
blănurilor, un cojocar căutat de multă lume şi cu mare influenţă prin partea locului. După unele 
informaţii, neconfirmate încă, de nici o sursă documentară sau istoriografică, Andrei Meşter ar 
fi fost membru al Mişcării Legionare, fiind chiar primarul comunei Sălciua în scurta perioadă a 
guvernării legionare. După instaurarea comunismului s-a împotrivit noului regim, devenind o 
persoană incomodă care trebuia redusă la tăcere. Fiind urmărit de autorităţi, la începutul anului 
1948 şi-a părăsit domiciliul şi a devenit fugar în Munţii Trascăului. Se cunoaşte că pentru o 
vreme şi-a găsit adăpost la Măriuţa Giurgiu, în satul Valea Poienii, situat nu departe de Sălciua, 
de unde a şi fost capturat şi arestat în vara lui 1948. Securitatea l-a făcut responsabil de 
conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în realitate nu a existat. Câtă vreme a fost 
fugar, a avut doar întâlniri cu diferite persoane care se aflau în situaţia lui, uneori aceştia 
ajutându-se reciproc cu cele necesare subzistenţi, şi în special cu mâncare. 



Din ce se cunoaşte, după arestare, Andrei Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda 
vreme de aproximativ trei luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. În dimineaţa zilei 
de 20 octombrie 1948, care era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi transportat cu 
maşina Securităţii pe Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul 
Harâncului, loc ce marchează convenţional, pe şosea, hotarul dintre comunele Poşaga şi Sălciua. 
Conform unei mărturii scrise ce provine de la un martor ocular, după ce a fost debarcat din 
maşină, Andrei Meşter, încătuşat fiind, a fost însoţit de două persoane care aveau fiecare câte 
un pistol mitralieră. La un moment dat, unul dintre bărbaţii însoţitori a executat o rafală scurtă 
din apropiere şi pe la spate, împuşcându-l mortal pe Meşter, cadavrul acestuia prăvălindu-se în 
şanţul drumului. Ulterior cei doi l-au acoperit superficial cu frunze uscate. 

În urma investigaţiilor întreprinse, s-a stabilit faptul că persoana care a tras a fost locotenentul 
Florea Sabău, cadru operativ la Securitatea din Turda. Crima a fost înfăptuită nu întâmplător în 
ziua marelui târg de toamnă din Sălciua, deoarece cadavrul trebuia folosit ca „sperietoare” 
pentru sutele de ţărani care trebuiau să treacă în acea zi prin acel loc, mergând sau venind de la 
târg. Autorităţile au permis familiei ridicarea şi îngroparea cadavrului abia după mai bine de o 
săptămână. 

Locul mormântului se află în Sălciua, pe o coastă de deal, terenul aflându-se atunci în 
proprietatea familiei defunctului, astăzi fiind în posesia lui Ioan Lombrea. 
 
Considerăm că demersul nostru de exhumare a lui Andrei Meşter este unul legal şi moral, în 
conformitate cu atribuţiile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 

Marius Oprea, Cosmin Budeancă 

http://www.napocanews.ro/2009/08/exhumarea-lui-andrei-mester-impuscat-de-securitate-la-
20-octombrie-1949.html  

 
Napoca News -27 august 2009 
Au fost găsite rămăşitele partizanului anti-comunist Andrei Meşter ucis de Securitate 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), înfiinţat prin H.G. nr. 1724 
din 21 decembrie 2005, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Guvernului României, are drept scop investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor 
şi încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi 
sesizarea organelor îndreptăţite să ia măsuri în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de 
încălcare a legii. 

În urma cercetărilor întreprinse, experţii IICCR au identificat locul în care a fost înhumat Andrei 
Meşter, împuşcat de Securitate în 20 octombrie 1949, şi au fost demarate procedurile de 
exhumare a rămăşiţelor pământeşti ale acestuia. Acţiunea a avut loc joi, 27 August 2009, şi la 
ora 15 au fost găsite rămăşiţele pământeşti ale lui Andrei Meşter. 

http://www.napocanews.ro/2009/08/exhumarea-lui-andrei-mester-impuscat-de-securitate-la-20-octombrie-1949.html
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Mâine, 28 August 2009 ora 10, reprezentanţii presei care sunt interesaţi de acest caz sunt 
aşteptaţi la următoarea adresă Ioan Lombrea, loc. Sălciua, Str. Principală (drumul judeţean 
Turda-Câmpeni), nr. 321. 

Marius Oprea, Cosmin Budeancă 

http://www.napocanews.ro/2009/08/au-fost-gasite-ramasitele-partizanului-anti-comunist-
andrei-mester-ucis-de-securitate.html  

 
Napoca News – 28 august 2009 
Partizanul anticomunist Andrei Meşter a fost exhumat – Galerie Foto 

În urma cercetărilor întreprinse, experţii IICCR au identificat locul în care a fost înhumat Andrei 
Meşter, împuşcat de Securitate în 20 octombrie 1949, şi au fost demarate procedurile de 
exhumare a rămăşiţelor pământeşti ale acestuia la Salciua, jud. Alba. Acţiunea a avut loc joi, 27 
August 2009, şi la ora 15 au fost găsite rămăşiţele pământeşti ale lui Andrei Meşter. Vă 
prezentăm poze în exclusivitate cu rămăşiţele şi mormântul partizanului anticomunist Andrei 
Meşter ucis cu bestialitate de Securitatea comunistă. 

Vinovaţii unor astfel de crime sunt liberi şi primesc pensii grase de la stat. Este necesar un 
proces real al comunismului, în care cei vinovaţi de astfel de crime să fie judecaţi şi închişi 
pentru fărădelegile lor. Pentru această odioasă crimă este responsabilă Securitatea din Turda. 

Povestea lui Andrei Meşter 

Andrei Meşter s-a născut la 30 septembrie 1901 (sau 1902) în satul Parhida, com. Tămăşeu, jud. 
Bihor. Pe crucea de la mormântul său, confecţionată înainte de moartea sa, anul naşterii este 
indicat ca fiind 1901. Andrei Meşter şi-a satisfăcut stagiul militar între cele două războaie 
mondiale în cadrul Jandarmeriei, fiind în serviciu la Postul de Jandarmi din comuna Sălciua, jud. 
Alba. Aici a cunoscut-o pe Faur Valeria, născută în anul 1889, cu care ulterior s-a căsătorit, 
neavând copii împreună. 

Andrei Meşter n-a fost nici chiabur, nici ţăran de rând, fiind însă un bun meseriaş în prelucrarea 
blănurilor, un cojocar căutat de multă lume şi cu mare influenţă prin partea locului. După unele 
informaţii, neconfirmate încă, de nici o sursă documentară sau istoriografică, Andrei Meşter ar 
fi fost membru al Mişcării Legionare, fiind chiar primarul comunei Sălciua în scurta perioadă a 
guvernării legionare. După instaurarea comunismului s-a împotrivit noului regim, devenind o 
persoană incomodă care trebuia redusă la tăcere. Fiind urmărit de autorităţi, la începutul anului 
1948 şi-a părăsit domiciliul şi a devenit fugar în Munţii Trascăului. Se cunoaşte că pentru o 
vreme şi-a găsit adăpost la Măriuţa Giurgiu, în satul Valea Poienii, situat nu departe de Sălciua, 
de unde a şi fost capturat şi arestat în vara lui 1948. Securitatea l-a făcut responsabil de 
conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în realitate nu a existat. Câtă vreme a fost 

http://www.napocanews.ro/2009/08/au-fost-gasite-ramasitele-partizanului-anti-comunist-andrei-mester-ucis-de-securitate.html
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fugar, a avut doar întâlniri cu diferite persoane care se aflau în situaţia lui, uneori aceştia 
ajutându-se reciproc cu cele necesare subzistenţi, şi în special cu mâncare. 

Din ce se cunoaşte, după arestare, Andrei Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda 
vreme de aproximativ trei luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. În dimineaţa zilei 
de 20 octombrie 1948, care era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi transportat cu 
maşina Securităţii pe Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul 
Harâncului, loc ce marchează convenţional, pe şosea, hotarul dintre comunele Poşaga şi Sălciua. 
Conform unei mărturii scrise ce provine de la un martor ocular, după ce a fost debarcat din 
maşină, Andrei Meşter, încătuşat fiind, a fost însoţit de două persoane care aveau fiecare câte 
un pistol mitralieră. La un moment dat, unul dintre bărbaţii însoţitori a executat o rafală scurtă 
din apropiere şi pe la spate, împuşcându-l mortal pe Meşter, cadavrul acestuia prăvălindu-se în 
şanţul drumului. Ulterior cei doi l-au acoperit superficial cu frunze uscate. 

În urma investigaţiilor întreprinse, s-a stabilit faptul că persoana care a tras a fost locotenentul 
Florea Sabău, cadru operativ la Securitatea din Turda. Crima a fost înfăptuită nu întâmplător în 
ziua marelui târg de toamnă din Sălciua, deoarece cadavrul trebuia folosit ca „sperietoare” 
pentru sutele de ţărani care trebuiau să treacă în acea zi prin acel loc, mergând sau venind de la 
târg. Autorităţile au permis familiei ridicarea şi îngroparea cadavrului abia după mai bine de o 
săptămână. 

Locul mormântului se află în Sălciua, pe o coastă de deal, terenul aflându-se atunci în 
proprietatea familiei defunctului, astăzi fiind în posesia lui Ioan Lombrea. Ionuţ Ţene, Foto: 
IICCR 

http://www.napocanews.ro/2009/08/partizanul-anticomunist-andrei-mester-a-fost-exhumat-

%E2%80%93-galerie-foto.html  

 
City News – 27 august 2009 
Ramasitele unui luptator anticomunist, gasite la Salciua 
 
Ucigasul lui Andrei Mester, fostul membru al Miscarii Legionare care in 20 octombrie 1948 a 
fost executat de Securitate, a murit inainte de Revolutie. Potrivit informatiilor citynews.ro, 
Florea Sabau, una dintre cele doua persone inarmate cu pusti mitraliere, a ajuns in functie de 
conducere la fosta fabrica de sticla de la Turda, localitatea in care si-a sfarsit viata. Ancheta 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania reflecta faptul ca Andrei 
Mester, nascut la 30 septembrie 1901, a fost unul dintre cei mai buni meseriasi in prelucrarea 
blanurilor, „un cojocar cautat de multa lume si cu mare influenta prin partea locului”, se arata 
in documentele Muzeului Memoriei IICCR. 

Influenta pe care acesta o avea, faptul ca a facut parte din Miscarea Legionara, dar si faptul ca 
pentru o scurta perioada de timp a ajuns primar al comunei Salciua reprezentau un adevarat 
pericol pentru Securitatea acelor vremuri, fapt pentru care acesta trebuia lichidat. Vazand ca 

http://www.napocanews.ro/2009/08/partizanul-anticomunist-andrei-mester-a-fost-exhumat-%E2%80%93-galerie-foto.html
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Securitatea il urmareste, Mester a devenit fugar, parasindu-si familia. A fugit pentru o vreme in 
Muntii Trascaului, unde se cunoaste si locuieste pentru o vreme cu Mariuta Giurgiu in Valea 
Poienii, aproape de Salciua. 

Barbatul a fost, insa, foarte atent urmarit de securisti, astfel ca in vara lui 1948 a fost capturat si 
incarcerat. Chiar si asa, Andrei Mester era considerat un prea mare pericol pentru siguranta 
statului, astfel ca in 20 octombrie, dimineata, este dus cu masina Securitatii pe Valea Ariesului 
pana la podul de cale ferata ce traverseaza paraul Harancului. 

Unul dintre martorii oculari sustinea intr-o scrisoare ca Mester era incatusat si amenintat 
constant de doi indivizi cu pisto mitraliera. Acestia s-au oprit la un moment dat, au tras o scurta 
rafala si l-au acoperit cu frunze uscate. La mai bine de 50 de ani de la executia acestuia, 
investigatorii IICCR au reusit astazi, in jurul orei 15, sa deshumeze ramasitele lui Mester. Tudor 
Ravoiu 

http://www.citynews.ro/sibiu/eveniment-29/ramasitele-unui-luptator-anticomunist-gasite-la-
salciua-56285/  

 
Turda News - 27 august 2009 
Un fost luptător anti-comunist, va fi exhumat la Sălciua 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), va efectua în perioada 27-
28 august, o acţiune de exhumare a luptătorului anti-comunist Andrei Meşter, care a fost 
împuşcat de Securitate în 20 octombrie 1949. Conform investigaţiilor realizate de IICCR, rezultă 
că Andrei Meşter a fost împuşcat de un angajat al Securităţii Turda, Florea Sabău.  

"Andrei Meşter s-a născut la 30 septembrie 1901 (sau 1902) în satul Parhida, com. Tămăşeu, 
jud. Bihor. Pe crucea de la mormântul său, confecţionată înainte de moartea sa, anul naşterii 
este indicat ca fiind 1901. Andrei Meşter şi-a satisfăcut stagiul militar între cele două războaie 
mondiale în cadrul Jandarmeriei, fiind în serviciu la Postul de Jandarmi din comuna Sălciua, jud. 
Alba. Aici a cunoscut-o pe Faur Valeria, născută în anul 1889, cu care ulterior s-a căsătorit, 
neavând copii împreună. 

Andrei Meşter n-a fost nici chiabur, nici ţăran de rând, fiind însă un bun meseriaş în prelucrarea 
blănurilor, un cojocar căutat de multă lume şi cu mare influenţă prin partea locului. După unele 
informaţii, neconfirmate încă, de nici o sursă documentară sau istoriografică, Andrei Meşter ar 
fi fost membru al Mişcării Legionare, fiind chiar primarul comunei Sălciua în scurta perioadă a 
guvernării legionare. După instaurarea comunismului s-a împotrivit noului regim, devenind o 
persoană incomodă care trebuia redusă la tăcere. Fiind urmărit de autorităţi, la începutul anului 
1948 şi-a părăsit domiciliul şi a devenit fugar în Munţii Trascăului. Se cunoaşte că pentru o 
vreme şi-a găsit adăpost la Măriuţa Giurgiu, în satul Valea Poienii, situat nu departe de Sălciua, 
de unde a şi fost capturat şi arestat în vara lui 1948. Securitatea l-a făcut responsabil de 
conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în realitate nu a existat. Câtă vreme a fost 

http://www.citynews.ro/sibiu/eveniment-29/ramasitele-unui-luptator-anticomunist-gasite-la-salciua-56285/
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fugar, a avut doar întâlniri cu diferite persoane care se aflau în situaţia lui, uneori aceştia 
ajutându-se reciproc cu cele necesare subzistenţi, şi în special cu mâncare. 

Din ce se cunoaşte, după arestare, Andrei Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda 
vreme de aproximativ trei luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. În dimineaţa zilei 
de 20 octombrie 1948, care era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi transportat cu 
maşina Securităţii pe Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul 
Harâncului, loc ce marchează convenţional, pe şosea, hotarul dintre comunele Poşaga şi Sălciua. 
Conform unei mărturii scrise ce provine de la un martor ocular, după ce a fost debarcat din 
maşină, Andrei Meşter, încătuşat fiind, a fost însoţit de două persoane care aveau fiecare câte 
un pistol mitralieră. La un moment dat, unul dintre bărbaţii însoţitori a executat o rafală scurtă 
din apropiere şi pe la spate, împuşcându-l mortal pe Meşter, cadavrul acestuia prăvălindu-se în 
şanţul drumului. Ulterior cei doi l-au acoperit superficial cu frunze uscate. 

În urma investigaţiilor întreprinse, s-a stabilit faptul că persoana care a tras a fost locotenentul 
Florea Sabău, cadru operativ la Securitatea din Turda. Crima a fost înfăptuită nu întâmplător în 
ziua marelui târg de toamnă din Sălciua, deoarece cadavrul trebuia folosit ca „sperietoare” 
pentru sutele de ţărani care trebuiau să treacă în acea zi prin acel loc, mergând sau venind de la 
târg. Autorităţile au permis familiei ridicarea şi îngroparea cadavrului abia după mai bine de o 
săptămână", se precizează în comunicatul primit la redacţia TurdaNews, transmis de oficiali din 
cadrul IICCR. 

http://www.turdanews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5379:un-fost-
lupttor-anti-comunist-va-fi-exhumat-la-slciua&catid=14:actualitate  

 
Informaţia de Alba – 28 august 2009 
În căutarea adevărului despre Andrei Meşter din Sălciua, judeţul Alba 
 
Printre obiectivele majore ale investigaţiilor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
în România (IICCR) se numără şi acela de a identifica locurile unde sunt îngropate victimele 
regimului comunist, în numeroase cazuri, victimele fiind ucise fără judecare. Cercetătorii IICCR 
consideră că numărul acestor victime se situează în jurul a 10.000 de persoane. 
În urma unor îndelungate cercetări, experţii IICCR au identificat locul în care a fost îngropat 
Andrei Meşter, împuşcat de Securitate la 20 octombrie 1949. După anumite demersuri legale, s-
a obţinut dreptul de exhumare, acţiune care a început ieri, 27 august, în satul Sălciua, lângă 
Baia de Arieş, judeţul Alba. 

Conform datelor IICCR, Andrei Meşter s-a născut la 30 septembrie 1901 (sau 1902) în satul 
Parhida, comuna Tămăşeu, judeţul Bihor. A fost militar în termen în cadrul postului de jandarmi 
din Sălciua, unde s-a şi căsătorit cu Faur Valeria. 

Andrei Meşter n-a fost nici chiabur, nici ţăran de rând, fiind însă un bun meseriaş în prelucrarea 
blănurilor, un cojocar căutat de multă lume şi cu mare influenţă prin partea locului. După unele 
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informaţii, se pare că Andrei Meşter ar fi fost membru al Mişcării Legionare, fiind chiar primarul 
comunei Sălciua o scurtă perioadă. După instaurarea comunismului s-a împotrivit noului regim, 
devenind o persoană care trebuia redusă la tăcere. Securitatea l-a făcut responsabil de 
conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în realitate nu a existat. 

Din ce se cunoaşte, după arestare, Andrei Meşter a fost reţinut în arestul Securităţii din Turda 
vreme de aproximativ trei luni, timp în care a fost supus anchetelor şi torturii. În dimineaţa zilei 
de 20 octombrie 1948, care era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi transportat cu 
maşina Securităţii pe Valea Arieşului până la podul de cale ferată ce traversează pârâul 
Harâncului, loc ce marchează convenţional, pe şosea, hotarul dintre comunele Poşaga şi Sălciua. 
Un martor ocular susţine că, după ce a fost debarcat din maşină, Andrei Meşter, încătuşat fiind, 
a fost însoţit de două persoane care aveau fiecare câte un pistol mitralieră, unul din cei doi 
împuşcându-l cu o rafală pe Andrei Meşter. În urma investigaţiilor întreprinse, s-a stabilit faptul 
că persoana care a tras a fost locotenentul Florea Sabău, cadru operativ la Securitatea din 
Turda. Autorităţile au permis familiei ridicarea şi îngroparea cadavrului abia după mai bine de o 
săptămână. 
Locul mormântului se află în Sălciua, pe o coastă de deal, terenul aflându-se atunci în 
proprietatea familiei defunctului, astăzi fiind în posesia lui Ioan Lombrea. 

Iulian Brok 

http://www.informatiadealba.ro/2009/08/in-cautarea-adevarului-despre-andrei-mester-din-
salciua-judetul-alba/  

 
Ziua de Cluj – 29 august 2009 
EVENIMENT. Cercetătorii IICCR au dovedit prima crimă a Securităţii din Turda 
 
O urmă de glonţ în zona cefei luptătorului anticomunist Andrei Meşter, exhumat joi în judeţul 
Alba, glonţ care i-ar fi ieşit apoi prin obraz, demonstrează informaţiile potrivit cărora bărbatul a 
fost lichidat de Securitatea din Turda, potrivit Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului din România (IICCR).  

Rămăşiţele au fost reînhumate vineri după ce au fost expertizate de cercetătorii IICCR, potrivit 
Mediafax. 
 
Amintim că o echipă de cercetători de la IICCR a început, joi, procedurile de exhumare a unui 
luptător anticomunist din comuna Sălciua, judeţul Alba, Andrei Meşter, presupus membru al 
mişcării legionare. El a fost ucis de Securitatea din Turda în 1949. 

Securitatea l-a făcut responsabil de conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care în 
realitate nu a existat, arată sursele citate. 

După arestare, Andrei Meşter a fost ţinut în arestul Securităţii din Turda, timp de aproximativ 
trei luni, fiind supus anchetelor şi torturii.  

http://www.informatiadealba.ro/2009/08/in-cautarea-adevarului-despre-andrei-mester-din-salciua-judetul-alba/
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în 20 octombrie 1949, când era zi de târg la Sălciua, a fost scos din arest şi dus cu maşina 
Securităţii pe Valea Arieşului, până la podul de cale ferată ce traversează pârâul Harâncului. 

Conform unei mărturii scrise a unui martor, Meşter a fost dat jos din maşină, încătuşat, şi însoţit 
de două persoane care aveau pistoale mitralieră. La un moment dat, unul dintre bărbaţi l-a 
împuşcat mortal pe Meşter, cadavrul său căzând în şanţul drumului, unde a fost acoperit de cei 
doi, superficial, cu frunze uscate. 

În urma investigaţiilor, s-a stabilit că persoana care a tras a fost locotenentul Florea Sabău, 
cadru operativ la Securitatea din Turda. Aceasta ar fi fost prima execuţie a serviciului Securităţii 
din Turda, potrivit IICCR. 

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=29947  

 
Ziua de Cluj – 31 august 2009 
Prima victimă a securiştilor din Turda 

O echipă de cercetători ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din România 

(IICCR) a stabilit vineri că luptătorul anticomunist Andrei Meşter, exhumat joi în judeţul Alba, a 

murit după ce a fost străpuns de un glonţ prin ceafă. Glonţul, tras de la apropiere, a ieşit prin 

obrazul victimei. Concluziile cercetătorilor IICCR demonstrează, se arată într-un document emis 

de Institut, faptul că Meşter a fost ucis de Securitatea din Turda.  

Cercetările au început joi, când au fost demarate procedurile de exhumare a acestui luptător 

anticomunist, presupus membru al mişcării legionare. El a fost ucis de Securitatea din Turda în 

1948 şi e considerat a fi prima victimă a securităţii turdene. Securitatea l-a făcut responsabil de 

conducerea unei aşa-zise bande de partizani, care, în realitate, nu a existat, arată sursele citate. 

în urma investigaţiilor, s-a stabilit că persoana care l-a ucis a fost locotenentul Florea Sabău, 

cadru operativ la Securitatea din Turda.  

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=29974   
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