
Adevărul – 23 octombrie 2009 
Cluj: VIDEO Luptător anticomunist aruncat ca un câine în mlaştină 
 
După 60 de ani, un susţinător al partizanilor organizaţiei anticomuniste “Garda Albă”, împuşcat 

de Securitate, a fost dezgropat la cererea rudelor, pentru a fi îngropat creştineşte. Poziţia 

corpului lui Simion Mureşan a indicat faptul că bărbatul fusese torturat înainte de a fi omorât cu 

sânge rece. 

 
În premieră în România, osemintele unei victime ale Securităţii comuniste au fost scoase la 

lumină, după 60 de ani, dintr-o mlaştină. Trupul lui Simion Mureşan, împuşcat în 5 octombrie 

1949 la marginea satului Sântejude Vale, din comuna Ţaga, din judeţul Cluj, a fost, ieri, 

deshumat de către echipa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din România 

(IICCR). 

 
Bărbatul a fost scos dintr-o groapă apoasă, de la marginea unei mlaştini. Poziţia ciudată a 

scheletului a indicat faptul că Simion Mureşan fusese torturat înainte de a fi împuşcat. 

Deshumarea a avut loc cu mare dificultate, deoarece groapa a fost plină de apă. “Este pentru 

prima dată, de când facem deshumări, când ne confruntăm cu o astfel de situaţie”, a explicat 

Gheorghe Petrov, arheolog al institutului. 

 
Bunicul protopopului din Gherla 

 
Rudele lui Simion Mureşan au privit, înmărmurite, cum rămăşiţele pământeşti ale bărbatului 

sunt scoase dintre pereţii noroioşi de lut, încrestaţi de apă. Unul dintre nepoţi, Aurel Mureşan, 

protopop ortodox la Gherla, îşi rosteşte, printre buzele subţiri, binecuvântarea de a-şi îngropa 

bunicul creştineşte, la o sută de metri mai sus, în cimitirul satului. La cererea lui, echipa IICCR a 

identificat locul în care Simion Mureşan fusese îngropat asemenea unui câine de securişti. 

Crucea albă i-a fost pusă, ulterior, tot de nepot.  

 
A ascuns partizani în pod 

 
Singura vină a lui Simion Mureşan, agricultor în satul său, a fost aceea că a adăpostit în fânul din 

pod trei partizani, ce făceau parte din Organizaţia anticomunistă “Partizanii Regelui Mihai”, 

care-şi mai spunea şi “Garda Albă”.  “Au venit în ziua aia şi 30 de securişti aici, pe Vale. Erau 

informaţi, tata fusese turnat. Au pus-o pe mama să dea fânul din pod jos, şi acolo i-a descoperit 

pe cei trei. Unu dintre ei, mai tânăr, a reuşit să fugă”, povesteşte Aurel Mureşan. 

 

La aceeaşi dată, 5 octombrie 1949, securiştii i-au împuşcat şi pe doi dintre partizani. Ioniţă 

Măhălean şi Ioan Moldovan au fost omorâţi la câteva sute de metri distanţă, sub o pădure, şi 



îngropaţi tot acolo. Sătenii pot indica cu precizie groapa comună, dar osemintele lor vor fi 

dezgropaze de către IICCR abia anul viitor. În ceea ce-l priveşte pe al treilea partizan, Dumitru 

Ţăgurean, ce a reuşit să scape în noaptea percheziţiei, acesta a fost prins ulterior şi a făcut 

închisoare politică timp de şase ani.  

 
Suferinţă neplătită 

 
IICCR este la a 17-a deshumare a unor victime ale Securităţii, şi ultima din acest an. Dincolo de 

reabilitarea morală, rudele celor împuşcaţi nu pot decât să-şi plângă morţii într-un loc 

creştinesc. Asta pentru că în România nu există nicio lege care să-i despăgubească.  “Cred că ar 

trebui ca statul să le dea o recompensă. Noi am făcut un proiect de lege în acest sens, dar din 

păcate zace în sertarele Guvernului”, spune Marius Oprea, preşedintele IICCR. 

 

http://www.adevarul.ro/articole/cluj-aruncat-ca-un-caine-in-mlastina-dezgropat-dupa-sase-

decenii.html  

 

 

România liberă - 21 octombrie 2009 

Partizan din Armata Alba, exhumat in judetul Cluj 

Unul dintre eroii luptei anticomuniste din judetul Cluj va fi exhumat joi de catre istoricii de la 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania. Partizanul Simion Muresan a 

fost executat de Securitate pentru ca facea parte din organizatia anticomunista numita Armata 

Alba. Simion Muresan a fost executat acum 60 de ani, in noaptea de 5 octombrie 1949, in satul 

Santejude-Vale, comuna Taga. Amanuntele executiei sale sunt demne de Evul Mediu. Dupa ce a 

fost impuscat de un securist, fiul sau cel mare, Vasile Muresan, a fost luat de acasa de 

comunisti, pus sa sape groapa tatalui sau si sa-l inmormanteze, fara preot. Acum, familia eroului 

vrea sa exhumeze ramasitele pamantesti ale acestuia si sa-l reingroape dupa datina crestina, cu 

atat mai mult cu cat Simion Muresan era unul dintre fruntasii comunitatii greco-catolice din 

Santejude-Vale. 

 

Povestea rezistentei anticomuniste reprezentate de Armata Alba a inceput in anul 1948. Preoti, 

notari, invatatori, militari ori simpli tarani au format o organizatie de rezistenta numita Armata 

Alba, condusa de Alexandru Suciu, Gheorghe Muresan, Lazar Bondor si Ionel Manu. Organizatia 

cuprindea sute de aderenti din satele care se intind intre orasele Gherla si Turda. In 

documentele Securitatii, organizatia mai era denumita "Partizanii Regelui Mihai" sau 

"Partizantii Majestatii Sale, Regele Mihai I". Scopul declarat al organizatiei era lupta impotriva 

comunismului si readucerea pe tron a regelui alungat din tara. In mai 1949, prin tradare, 

http://www.adevarul.ro/articole/cluj-aruncat-ca-un-caine-in-mlastina-dezgropat-dupa-sase-decenii.html
http://www.adevarul.ro/articole/cluj-aruncat-ca-un-caine-in-mlastina-dezgropat-dupa-sase-decenii.html


organizatia a fost destructurata de Securitate. Unii dintre partizanii Armatei Albe s-au retras in 

munti ori in padurile de pe Valea Somesului, unde au continuat rezistenta.  

  

Unul dintre cele mai mari grupuri era condus de preotul greco-catolic Eusebiu Cutcan, anihilat 

abia spre sfarsitul anului 1950. Un alt grup, format din Ioan Moldovan, Ionita Mihalean si 

Dumitru Tagurean, s-a adapostit in gospodaria lui Simion Muresan. Aici, ei au fost inconjurati de 

Securitate pe 5 octombrie 1949. Ionita Mihalean s-a predat, iar Ioan Moldovan a fost prins 

imediat. Dumitru Tagurean a reusit sa fuga si a fost prins abia in anul 1952. Ionita Mihalean si 

Ioan Moldovan au fost urcati intr-o masina a Securitatii si apoi au fost executati de securisti, 

fara judecata, la marginea padurii Huscior. Securistii i-au ingropat pe loc pe cei doi eroi. 

 

Cruzime 

In seara de 5 octombrie 1949, Simion Muresan a fost obligat, sub amenintarea armelor, sa-i 

insoteasca afara din curte pe un padurar, Ionel Pop, din satul Cesariu, si un securist cu 

identitate necunoscuta. Dupa 50 de metri, cei doi l-au executat pe Simion Muresan. Trupul sau 

a fost pazit de un zelos comunist din sat, Ionel Barbos, pana cand fiul eroului, Vasile Muresan, a 

fost adus de acasa si pus sa-l ingroape pe cel ucis. Locul mormantului este marcat cu o cruce de 

piatra, ridicata de Vasile Muresan la cativa ani de la executie. 

 

http://www.romanialibera.ro/a167946/partizan-din-armata-alba-exhumat-in-judetul-cluj.html   

 
Realitatea TV – 22 octombrie 2009 
EROU DESHUMAT - Unul dintre eroii luptei anticomuniste a fost deshumat astazi dintr-o 
groapa de la marginea comunei clujene Ţaga 
 
Simion Muresan a fost executat de securitate, in urma cu 60 de ani, iar nepotii sai au vrut sa-i 

recupereze ramasitele pamantesti, ca sa le poata ingropa in cimitirul satului.Imediat dupa 

alungarea regelui Mihai, pe Valea Somesului s-a nascut o miscare formata din sute de localnici 

care doreau sa-l readuca pe tron. Membrii "Garzii albe" au ajuns repede in atentia Securitatii, 

care a inceput sa-i vaneze. Simion Muresan este unul dintre cei acuzati ca i-a sprijinit.După 60 

de ani de la execuţia bunicului lor, nepoţii lui Simion Mureşan au cerut deshumarea rămăşiţelor 

sale. Ei doresc să le îngroape creştineşte în cimitirul satului şi astfel să aducă un ultim omagiu 

eroului anticomunist. 

 
http://www.realitateacluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=26572:EROU-
DESHUMAT---Unul-dintre-eroii-luptei-anticomuniste-a-fost-deshumat-astazi-dintr-o-groapa-de-
la-marginea-comunei-clujene-%C5%A2aga--2009-10-22-22-02-46&catid=12:social&Itemid=13  
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Ziua de Cluj – 22 octombrie 2009 
Torturat şi ucis de Securitate 
 

Clujeanul Simion Mureşan, împuşcat de Securitate în 5 octombrie 1949 pe motiv că adăpostise 

trei partizani, deshumat astăzi, a fost torturat înainte de a fi ucis, relevă primele cercetări de la 

faţa locului.  

Directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea, a declarat 

pentru Mediafax că bărbatul ucis de Securitate în 1949 a fost torturat înainte de a fi ucis. 

 

"Este pentru prima dată când găsim un cadavru contorsionat în felul acesta. A fost aruncat într-

o groapă făcută la repezeală, din primele cercetări se pare că are şi un picior rupt, ceea ce 

înseamnă că a fost torturat înainte de a fi ucis, dar asta va stabili medicul legist. Sunt 

impresionante aceste descoperiri, statul trebuie să acorde despăgubiri rudelor, aparţinătorilor 

celor ucişi astfel, ilegal, de către Securitate. Am propus un proiect de lege în acest sens, dar zace 

în sertarele Guvernului", a declarat Marius Oprea. 

 

Rămăşiţele pământeşti ale lui Simion Mureşan, împuşcat de Securitate în 5 octombrie 1949, pe 

motiv că adăpostise trei partizani, au fost deshumate astăzi în satul Sântejude Vale, din comuna 

clujeană Ţaga, în urma unei anchete a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în 

România (IICCR) 

 

Acţiunea de exhumare a avut loc astăzi, în satul Sântejude Vale, comuna Ţaga, judeţul Cluj.  

 

Simion Mureşan s-a născut la 12 octombrie 1873 în satul Sântejude Vale, comuna Ţaga, judeţul 

Cluj şi a fost ucis de Securitate în 5 octombrie 1949 pentru că a adăpostit trei partizani din 

organizaţia anticomunistă Partizanii Regelui Mihai.  

 
http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=32717  
 
 
Televiziunea Târgu Mureş – 22 octombrie 2009 
Rămăşiţele pământeşti ale unui bărbat ucis de Securitate, deshumate în judeţul Cluj 

Rămăşiţele pământeşti ale lui Simion Mureşan, împuşcat de Securitate în 5 octombrie 1949, pe 

motiv că adăpostise trei partizani, au fost deshumate, joi, în satul Sântejude Vale, judeţul Cluj, 

în urma unei anchete a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR). 

Directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea, a declarat, 

corespondentului MEDIAFAX, că, în baza unei solicitări primite din partea rudelor lui Simion 

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=32717


Mureşan, institutul a început o serie de cercetări de teren, în urma cărora a fost identificat locul 

în care a fost înhumat Simion Mureşan, împuşcat de Securitate în 5 octombrie 1949.  

Acţiunea de exhumare a avut loc joi, în satul Sântejude Vale, comuna Ţaga, judeţul Cluj.  

Aurel Mureşan, nepotul lui Simion Mureşan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că în 

sfârşit bunicul său va fi înmormântat creştineşte.  

Simion Mureşan s-a născut la 12 octombrie 1873 în satul Sântejude Vale, comuna Ţaga, judeţul 

Cluj şi a fost ucis de Securitate în 5 octombrie 1949 pentru că a adăpostit trei partizani din 

organizaţia anticomunistă Partizanii Regelui Mihai.  

Această organizaţie s-a constituit în 1948, la Cluj, din iniţiativa lui Alexandru Suciu, Gheorghe 

Mureşan, Lazăr Bondor şi Ionel Manu, fiind cunoscută şi sub denumirea de "Partizanii Majestăţii 

Sale Regele Mihai I" sau "Armata Albă". Organizaţia s-a extins în zona din apropierea Clujului, de 

la Turda până în Gherla, iar toţi membrii săi erau simpatizanţi şi susţinători ai monarhiei 

române.  

Gruparea a fost depistată de Securitate în mai 1949, când era încă în faza de început. Zeci de 

oameni au fost arestaţi şi apoi condamnaţi la închisoare, unii fiind ucişi. Unii dintre membrii 

organizaţiei s-au refugiat în păduri, angajându-se în rezistenţa armată. În acest fel, s-a remarcat 

îndeosebi un grup condus de preotul greco-catolic Eusebiu Cutcan, anihilat la sfârşitul anului 

1950. 

http://www.tvmures.ro/stiri-locale/stiri-calde/detalii-stiri-calde/article/ramasitele-pamantesti-

ale-unui-barbat-ucis-de-securitate-deshumate-in-judetul-cluj.html  

 
City News – 22 octombrie 2009 
Impuscat acum 60 de ani, dezgropat la Taga 
 
Arheologii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania au inceput in 

aceasta dimineata deshumarea unui fost luptator anticommunist din Taga, care, in urma cu 60 

de ani, a fost impuscat de ofiterii de Securitate pentru ca a adapostit partizanii Regelui Mihai. In 

5 octombrie 1949, Simion Muresan a fost retinut de Securitate pentru ca ar fi adapostit in 

propria casa trei persoane care faceau parte din gruparea “Garda Alba” sau “Partizanii Regelui 

Mihai”, asa cum reiese din filele arhivei fostei Securitati. 

Din aceeasi grupare vanata ani de-a randul de Securitate a mai facut parte si Gheorghe 

Moldovan, nascut in 5 februarie 1903 in Fizesu-Gherlii si impuscat intr-o padure invecinata, si 

http://www.tvmures.ro/stiri-locale/stiri-calde/detalii-stiri-calde/article/ramasitele-pamantesti-ale-unui-barbat-ucis-de-securitate-deshumate-in-judetul-cluj.html
http://www.tvmures.ro/stiri-locale/stiri-calde/detalii-stiri-calde/article/ramasitele-pamantesti-ale-unui-barbat-ucis-de-securitate-deshumate-in-judetul-cluj.html


Gheorghe Moldoveanu, nascut in 31 mai 1929, tot in comuna Fizesu-Gherlii, ambii impuscati in 

22 februarie 1951. 

Vazut de comunisti drept un pericol la securitatea tarii, Simion Muresan a fost executat in 

aceeasi zi, pe un camp invecinat cu satul Santejude-Vale, comuna Taga. Practic, Muresan ii 

adapostea pe Ioan Moldovan, Dumitru Tagurean si Ionita Mihalean, se arata in documentele 

IICCR. In acea zi, cei patru au fost inconjurati de trupele de securitate, unul dintre acestia a 

reusit sa fuga, iar Ioan Moldovan si Ionita Mihalean au fost executati intr-o padure din 

apropiere. Rudele lui Muresan au depus solicitari la IICCR pentru ca institutul sa inceapa 

cercetarile si dezgroparea barbatului. 

“Am inceput in aceasta dimineata si credem ca pana deseara il vom gasi pentru ca, potrivit 

informatiilor noastre, nu a fost ingropat adanc. Este prezent aici si nepotul lui Simion Muresan, 

cel care ne-a depus cererile”, a spus Gheorghe Petrov, arheolog al IICCR  

Tudor Ravoiu 

http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/impuscat-acum-60-de-ani-dezgropat-la-taga-

61839/  

 
City News – 22 octombrie 2009 
Anticomunist ucis si aruncat in groapa sapata de propiul fiu 

Arheologii Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului din Romania l-au gasit astazi 

la pranz pe luptatorul anticomunist Simion Muresan, care, din informatiile pe care le aveau, a 

fost impuscat si ingropat in urma cu 60 de ani in Santejude-Vale, comuna Taga. Gheorghe 

Petrov, arheolog al IICCR, a declarat pentru citynews.ro ca trupul barbatului a fost gasit intr-o 

pozitie foarte ciudata, semn ca acesta a fost aruncat acolo. 

Interesant este ca documentele arhivei fostei Securitati arata ca groapa lui Muresan a fost 

sapata de propriul fiu, dupa care ofiterii din plutonul de executie l-au ingropat. “Am gasit o 

gaura de glont in femurul stang si glontul. Lovitura a fost atat de puternica incat i-a rupt 

femurul. Mai mult, la nivelul capului, in partea stanga, am gasit o alta urma de glont, insa pe 

acesta nu l-am mai gasit pentru ca a intrat pe o parte si a iesit pe cealalta”, a explicat Petrov, 

care a mai spus ca in groapa a mai fost descoperit si un briceag si mai multi nasturi. 

Cadavrul lui Simion Muresan a fost ridicat si transportat la Institutul de Medicina Legala, dupa 

care maine va avea loc inhumarea religioasa a acestuia. Barbatul, impuscat in 5 octombrie 

1949, a fost acuzat de Securitate ca a adapostit trei partizani ai Regelui Mihai. 

http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/impuscat-acum-60-de-ani-dezgropat-la-taga-61839/
http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/impuscat-acum-60-de-ani-dezgropat-la-taga-61839/


Tudor Ravoiu 

http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/anticomunist-ucis-si-aruncat-in-groapa-sapata-de-
propiul-fiu-61901/  
 
 
Făclia – 23 octombrie 2009 
Simion Mureşan, împuşcat de Securitate la 5 octombrie 1949, a fost exhumat ieri, la Sîntejude 
Vale 
 
Ieri, 22 octombrie, în satul Sîntejude Vale (comuna Ţaga, judeţul Cluj) a avut loc acţiunea de 

exhumare a rămăşiţelor pămînteşti ale lui Simion Mureşan, împuşcat de Securitate la 5 

octombrie 1949 pentru vina de a fi adăpostit trei partizani din Organizaţia anticomunistă 

Partizanii Regelui Mihai. Exhumarea a fost făcută de echipa  Institutului de Investigare a 

Crimelor Comunismului în România (IICCR) care, în baza unei solicitări primite din partea 

rudelor lui Simion Mureşan, a demarat cercetarea faptelor şi împrejurărilor în care acesta a fost 

ucis. 

 

Organizaţia anticomunistă Partizanii Regelui Mihai, cunoscută şi sub denumirea de Partizanii 

Majestăţii Sale Regele Mihai I sau Armata Albă, s-a constituit la Cluj în cursul anului 1948, din 

iniţiativa lui Alexandru Suciu, Gheorghe Mureşan, Lazăr Bondor şi Ionel Manu. Organizaţia s-a 

extins în zona din apropierea Clujului, de la Turda pînă în Gherla, avînd foarte mulţi aderenţi în 

satele din jurul acestor oraşe. 

 
http://www.ziarulfaclia.ro/Simion-Mure%C5%9Fan-%C3%AEmpu%C5%9Fcat-de-Securitate-la-
5-octombrie-1949-a-fost-exhumat-ieri-la-S%C3%AEntejude-Vale+32261  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/anticomunist-ucis-si-aruncat-in-groapa-sapata-de-propiul-fiu-61901/
http://www.citynews.ro/cluj/eveniment-29/anticomunist-ucis-si-aruncat-in-groapa-sapata-de-propiul-fiu-61901/
http://www.ziarulfaclia.ro/Simion-Mure%C5%9Fan-%C3%AEmpu%C5%9Fcat-de-Securitate-la-5-octombrie-1949-a-fost-exhumat-ieri-la-S%C3%AEntejude-Vale+32261
http://www.ziarulfaclia.ro/Simion-Mure%C5%9Fan-%C3%AEmpu%C5%9Fcat-de-Securitate-la-5-octombrie-1949-a-fost-exhumat-ieri-la-S%C3%AEntejude-Vale+32261

