Iosif Ion Ficior

S-a născut la 4 aprilie 1928, în comuna
Cucerdea, judeŃul Mureş.
De profesie electrician, Ficior a fost
membru PCR din 1946, activist în Biroul JudeŃenei
Tineretului Progresist după absolvirea Şcolii
electorale de 21 de zile de la Mârşa-Avrig (1947),
activist la JudeŃeana de Partid Târnava Mică la
SecŃia Organizatorică (1949).
A absolvit Şcoala profesională de ucenici
Târnăveni (1942-1946), Liceul în Tulcea şi
ConstanŃa (1961-1966) şi Facultatea de Drept
(1970-1975).
Stagiu militar l-a efectuat la Regimentul 2
AviaŃie Craiova (1949-1950). De aici, în ianuarie
1950, a fost selcŃionat pentru Şcoala de ofiŃeri
politici MFA Ineu, iar în iunie 1950 a fost recrutat
pentru Şcoala de ContrainformaŃii km. 32 Periş, pe care o termină la 23 august cu
gradul de locotenent. A absolvit Şcoala de ofiŃeri politici MFA Ineu (1 ianuarie-15
iunie 1950); Şcoala de ContrainformaŃii km. 32 Periş-Bucureşti (15 iunie - 23
august 1950), curs de perfecŃionarea cadrelor de conducere Jilava (1 martie-15
august 1960), cursul scurt de perfecŃionare a pregătirii cadrelor cu funcŃii de
conducere din MAI de la DumbrăviŃa (1970).
Ca studii politice, Ficior a absolvit Universitatea politică şi de conducere de
3 ani de pe lângă Comitetul municipal Bucureşti al PCR (1975-1978).
A fost ucenic la fabrica Nitrogen Târnăveni între 1942-1948, unde s-a
calificat în meseria de electrician. În septembrie 1948 a fost scos din producŃie şi
transferat ca activist la JudeŃeana de Partid Târnava Mică - SecŃia Organizatorică,
de unde în iunie 1949 a fost trecut din nou în producŃie la DirecŃia JudeŃeană a
Gospodăriilor Agricole de Stat, până în noiembrie când a fost încorporat la
Regimentul 2 AviaŃie Craiova. În ianuarie 1950 a fost selcŃionat pentru Şcoala de
ofiŃeri politici MFA Ineu, iar în iunie 1950 a fost recrutat pentru Şcoala de
ContrainformaŃii km. 32 Periş, pe care o termină la 23 august cu gradul de
locotenent. Într-o autobiografie din 1951, la terminarea studiilor militare, acesta
scria: „asigur partidul care m-a crescut şi m-a educat, că voi duce cu şi mai multă
perseverenŃă lupta contra duşmanilor poporului nostru muncitor şi voi lovi fără
cruŃare în ei”. Imediat după absolvire a fost repartizat la serviciul de
ContrainformaŃii al Armatei în funcŃia de anchetator, unde a lucrat până la 1 iunie
1951, când a fost trecut în cadrul DGPCUM ca şef al SecŃiei Anchete. Ficior a

deŃinut funcŃiile de comanadant al Lagărului Poarta Albă (1953-1955), comanadant
al penitenciarului Suceava (1 iunie 1955-1 martie 1956), comandant al fomaŃiunii
0694 Borzeşti (1 martie 1956-1 august 1958). A fost retrogradat din funcŃia de
comanadant şi numit locŃiitor comandant la formaŃiunea Periprava (august 1958).
În urma rezultatelor bune la această formaŃiune a fost promovat comandant în
1960. Cât timp s-a aflat la comanda acestei unităŃi, Ficior a impus în rândul
deŃinuŃilor un regim sever de detenŃie: „deŃinuŃii care încălcau interdicŃiile fixate de
comandant, mâncând de pe câmp porumbul crud, erau pedepsiŃi de un tribunal, în
cadrul unui spectacol în toate detaliile şi urmat de bătaie. Obişnuia să sară cu calul
peste trupurile deŃinuŃilor”1. Despre Ficior Ion, fostul deŃinut Iosif Corpaş,
condamnat în 1956 la 4 ani şi 6 luni închisoare pentru trecerea frauduloasă a
frontierei, îşi aminteşte bătăile încasate de deŃinuŃii care, din cauza foametei de la
Periprava, mâncau din porumbul pe care trebuiau să-l recolteze: „A intervenit
căpitanul Fecioru. Pe cei prinşi (că mâncau câŃiva ştiuleŃi de porumb – n. a.) i-a
luat chiar el în primire, cu câŃiva gardieni speciali, anonimi, aplicând un stil de
bătaie după o metodă de-a lui. Iată cum: în colonie, în faŃa unei barăci, a înşirat pe
cei care urmau să fie pedepsiŃi. DeŃinuŃilor li se acopereau ochii cu nişte ochelari
orbi, având drept lentile două cercuri de tablă neagră, cum se proceda la
Securitate, ca să nu se vadă aceia care judecă şi bat. Aşa orb, deŃinutul era
introdus în baracă, în faŃa unui tribunal improvizat. În interiorul barăcii, era o
instanŃă în toată regula, a cărei şefie principală o deŃinea căpitanul Fecioru, pentru
că el era mereu în fruntea unor astfel de acŃiuni. ToŃi ceilalŃi membri nu erau decât
nişte subalterni, cu ranguri de subofiŃeri (...) Au fost bătuŃi aşa vreo 30-40 de
deŃinuŃi. După ce s-a terminat această bravură îndeplinită de căpitanul Fecioru, lam văzut şi eu pe căpitan cum a ieşit de obosit, transpirat, din baraca în care a
înfiinŃat instanŃa.”2 Peste numai 3 ani, în 1963, este din nou retrogradat din funcŃie
pentru aceleaşi motive ca prima oara şi mutat în funcŃia de locŃiitor comandant al
Coloniei de Muncă Giurgeni (1 octombrie 1963-1 ianuarie 1967); comandant al
Coloniei de muncă Giurgeni (1 ianuarie 1967- 1 august 1967); locŃiitor comandant,
comandant şi comandant secŃie deŃinere la penitenciarul Văcăreşti (1 august 19671 iunie 1976); comandant secŃie deŃinere la penitenciarul Ilfov (1 iunie 1976-1
august 1977); comandant de secŃie deŃinere şi locŃiitor comandant la Spitalul
penitenciar Bucureşti (1 aprilie 1978- 31 decembrie 1981).
Grade succesive: locotenent (23 august 1950); locotenent major (15 aprilie
1954); căpitan (1 mai 1957); maior (23 august 1962); locotenent colonel (23 august
1968); colonel (12 decembrie 1978).
DecoraŃii: Medalia „A 5-a aniversare a RPR” (1952); Medalia „Meritul Militar”
clasa a II-a (1955); Medalia „Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii
sociale şi de stat” (1959); Medalia „A XX-a aniversare a eliberării Patriei” (1964);
Medalia „A XXV-a aniversare a eliberării Patriei” (1968); Medalia „A 50-a
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aniversare a înfiinŃării PCR” (1971); Medalia „25 de ani de la proclamarea
Republicii” (1972); Medalia „30 de ani de la eliberarea României de sub dominaŃia
fascistă” (1974); Ordinul „În serviciul patriei socialiste” (1965); Ordinul „Meritul
Militar”, clasa a II-a (1970) şi clasa I (1976).
Pedepse: SancŃionat în 18 rânduri cu: „zile de arest”, „observare”,
„mustrare” pentru: „superficialitate în mucă”, „lipsă de control”, „nerespectarea
ordinelor”, „armament murdar”.
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