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patru copii (Elena, Ion, Vasilica ºi
Anastasia).
FILIMON, Marian. Nãscut la 30
martie 1931. Din Arad. Lãcãtuº. Arestat.
Condamnat de Tribunalul Militar
Bucureºti, la 18 ani muncã silnicã, în
1953. Detenþia la Jilava, Lugoj, Gherla,
lagãrele de la Periprava ºi din bãlþile
Dunãrii. Graþiat în 1964.
FILIMON, Nicolae. Din oraºul
Tecuci – Galaþi. Arestat. Condamnat.
FILIMON, Nicolae. Din Vrancea.
Cioban, cu stâna pe Penteleu. Aproviziona partizanii din grupul Paraginã.
Arestat în toamna lui 1949. Torturat în
timpul anchetei la Securitatea Galaþi.
Condamnat. O parte din detenþie la
penitenciarele Gherla ºi Jilava.
FILIMON, Tache-Teodosie. Nãscut la 7 iunie 1907, în comuna Matca –
Galaþi. Stareþ la schitul Brazi – Vrancea.
I-a ajutat pe partizanii din grupul
Paraginã ºi a stat o vreme în tabãra lor.
Arestat în 1955. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Galaþi.
Condamnat de Tribunalul Militar
Constanþa (în deplasare la Galaþi) la 8
ani închisoare. Detenþia la penitenciarele
Aiud (6 ani) ºi Gherla (2 ani).
FILIMON, Victor. Nãscut în 1923.
Arestat. Condamnat la închisoare.
Eliberat. A murit în 1995, la Timiºoara.
FILIMONESCU, Romulus S.
Nãscut la 20 decembrie 1889, în satul
Rengher, comuna Geoagiu - Hunedoara.
Þãran. Arestat la 22 august 1958.
Condamnat la 4 ani închisoare, pentru
uneltire contra ordinii sociale. A murit
la penitenciarul Gherla din cauza
torturilor din timpul anchetei, în 1959.
FILIMONIUC, Tiberiu C. Din
Bucureºti. Arestat. Condamnat la 2 ani
muncã silnicã în lagãr, prin Decizia 446
din 27 septembrie 1951.

FILIMONOV, Nicolai I. Nãscut în
1891. Din Basarabia. Arestat.
Condamnat la moarte de Tribunalul din
Tiraspol,
pentru
activitatea
contrarevoluþionarã. Executat. Cauza a
fost clasatã în 1957.
FILIP. Din satul Brãteºti, comuna
Stolniceni Prãjescu – Iaºi. Preot.
Fondatorul organizaþiei anticomuniste
„Frontul Patriei”. Omorât de Securitatea
Bacãu, în 1952.
FILIP. Învãþãtoare. Soþul sãu,
învãþãtorului Filip Ion, a fost condamnat
la 15 ani muncã silnicã, dar a fost
executat din ordinul lui Nicolski la
câteva luni de la condamnare (1950).
Moartea sa nu a fost anunþatã familiei,
soþia aºteptându-l sã se întoarcã acasã
pânã la data expirãrii condamnãrii. A
fost mereu persecutatã pentru cã se
interesa insistent de soþul sãu. În 1964,
când a înþeles cã nu mai are de ce aºtepta,
s-a spânzurat.
FILIP, Aftanasie F. Nãscut în 1880.
Din Basarabia (comuna Baraboi, raion
Donduºeni). Þãran înstãrit. Deportat în
Siberia, împreunã cu soþia (Ana), la 6
iulie 1949.
FILIP, Agricola. General. Comandantul Corpului VI Armatã, care a
eliberat Clujul în octombrie 1944 ºi a
participat la eliberarea Cehoslovaciei
(unde s-a remarcat printr-o atitudine
deosebit de atentã faþã de localnici).
Arestat.
FILIP, Alexandru Gh. Din oraºul
Târgu Mureº. Arestat. Condamnat la 2
ani muncã silnicã în lagãr, prin Decizia
446 din 27 septembrie 1951.
FILIP, Ana V. Nãscutã în 1880. Din
Basarabia (comuna Baraboi, raion
Donduºeni). Deportatã în Siberia,
împreunã cu soþul (Aftanasie), la 6 iulie
1949.
FILIP, August. Nãscut în 1897.
Avocat (licenþa la Paris). Membru al
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Partidului Agrar, deputat în perioada
1931-1932, subsecretar de stat la
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri în
1939. Arestat. Condamnat la închisoare,
în mai 1951. Detenþia la penitenciarul
Sighet. Eliberat în 1955. La întoarcerea
acasã a constatat cã nu i s-a lãsat nici o
posibilitate de subzistenþã. S-a sinucis,
înecându-se în lacul Herãstrãu.
FILIP, Dincã. Pastor baptist.
Omorât de Securitatea Ploieºti, în 1977.
FILIP, Dionisie. Din comuna Suciu
de Jos – Maramureº. Arestat datoritã
legãturilor cu preotul Oniga Atanasie
(Lãpuº). Condamnat în august 1952.
FILIP, Dumitru. Nãscut la 28
septembrie 1913, în localitatea
Murighiol - Tulcea. Din comuna Tuzla
– Constanþa. Domiciliu obligatoriu, un
an ºi 7 luni.
FILIP, Dumitru. Student la
ziaristicã. Arestat. Condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la
închisoare (sentinþa 636/19 iunie 1959),
pentru uneltire contra ordinii sociale.
FILIP, Dumitru Gh. Nãscut la 2
februarie 1909, în comuna Diocheþi –
Galaþi. Arestat în 1958. Bãtut în timpul
anchetei la Securitatea Bucureºti.
Judecat cu lotul Constantin Puiu
Atanasiu. Condamnat în 1959.
FILIP, Floroiu. Nãscut la 14
septembrie
1902, în satul
Trestioara, comuna Chiliile –
Buzãu. Din localitatea Sãcele –
Constanþa. Þãran, tatãl a patru
copii. Implicat în
miºcarea de rezistenþã din zona
Babadag. Arestat la 29 noiembrie 1950.
Judecat cu lotul Maxim Nicolae.
Condamnat de Tribunalul Militar
Constanþa la 8 ani temniþã grea ºi 4 ani

degradare civilã (sentinþa 74/6 martie
1951, preºedinte – maior magistrat
Sandrea Gheorghe), pentru crima de
uneltire contra ordinii sociale ºi deþinere
ilegalã de armament. Detenþia în lagãrul
Peninsula ºi penitenciarul Gherla.
FILIP, Gheorghe. Din satul
Potcoava, comuna Independenþa –
Cãlãraºi. Þãran. În iulie 1950 s-a
împotrivit alãturi de consãteni la
împãrþirea ariilor de treierat (manevrã
prin care se urmãrea de fapt confiscarea
grâului) ºi a tras clopotele bisericii în
momentul în care miliþia a intrat în sat
pentru arestãri. Arestat.
FILIP, Gheorghe. Nãscut la 7
august 1914, în comuna Cristineºti –
Botoºani. Preot în comuna Bãlãuºeºti –
Botoºani. Arestat în 1948. Condamnat
de Tribunalul Militar Iaºi la 5 ani ºi 2
luni închisoare (sentinþa 430/1949).
Detenþia la penitenciarele Botoºani,
Galaþi, Aiud ºi lagãrul Peninsula.
Rearestat în 1959. Condamnat de
Tribunalul Militar Bucureºti la 4 ani
închisoare (sentinþa 209/1960). Detenþia
la penitenciarele Suceava, Uranus,
Jilava, lagãrul Salcia ºi lagãrele din
bãlþile Dunãrii.
FILIP, Haralambie. Nãscut la 20
februarie 1920. Din Eforie – Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, 2 ani.
FILIP, Ioan. Nãscut la 28 august
1904, în comuna
Pantelimon Constanþa. Din
satul Dunãrea,
comuna Seimeni
– Constanþa.
Învãþãtor. Membru P.N.Þ. Implicat în miºcarea
de rezistenþã din
zona Babadag. Arestat la 24 august
1949. Judecat cu lotul Topan.
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Condamnat de Tribunalul Militar
Constanþa la 15 ani muncã silnicã ºi 7
ani degradare civilã (sentinþa 557/21
octombrie 1949), pentru uneltire contra
securitãþii statului. Ridicat de la
penitenciarul Aiud, din dispoziþia lui
Nicolski, ºi împuºcat în trenul ce-l
transporta la penitenciarul Timiºoara, la
9/10 martie 1950. Decesul i-a fost
înregistrat de abia în 1957 (nr.111), iar
la cauza decesului era trecutã o boalã
cardiacã. Familia nu a fost înºtiinþatã. În
1964 (anul eliberãrii), când a înþeles cã
soþul pe care îl aºtepta de 15 ani fusese
în tot acest timp mort, soþia sa,
învãþãtoare, s-a spânzurat.
FILIP, Ioana. Nãscutã la 25 iunie
1922. Din comuna Mãrunþei – Olt.
Þãrancã. Arestatã pentru participare la
revolta þãrãneascã din comunã, de la 15
ianuarie 1961, împotriva colectivizãrii.
Torturatã în timpul anchetei la
Securitatea Piteºti. Condamnatã la
închisoare. Detenþia la penitenciarul
Jilava ºi lagãrul Periprava. Eliberatã la
22 ianuarie 1964.
FILIP, Ion. Student la Facultatea de
Teologie din Sibiu. Arestat. Condamnat
la închisoare, pentru uneltire contra
ordinii sociale.
FILIP, Ion. Din comuna Feneº –
Caraº Severin. Þãran. Arestat în martie
1949, pentru cã pe pãmântul sãu îºi
avuseserã ascunzãtoarea partizanii din
grupul Spiru Blãnaru. Torturat în timpul
anchetei. Condamnat.
FILIP, Iuliu. Nãscut la 24 aprilie
1947, în comuna Teremia Mare – Timiº.
Maistru militar. Membru P.C.R. din
1968, dat afarã din partid în 1975.
Arestat de Securitatea Cluj, la 3 martie
1981, pentru cã le-a trimis o poezie
soþilor Ceauºescu – Vis ºi speranþã - ºi
un mesaj de solidaritate muncitorilor
polonezi aflaþi în grevã la Gdansk (mesaj

comentat la postul de radio Europa
Liberã). Torturat în timpul anchetei la
Securitatea Cluj ºi Bucureºti (de
colonelul Sãlãjan, Jurcuþ Ioan, Badea
Teodor º.a.), dar ºi în timpul detenþiei.
Condamnat de Tribunalul Militar Cluj
la 8 ani închisoare (sentinþa 20/24
februarie 1982). Detenþia la
penitenciarele Cluj, Rahova, Jilava ºi
Aiud. Eliberat în 1987. În 1988 a semnat
un memoriu adresat Conferinþei
Europene de la Viena. A reuºit sã plece
în S.U.A. ºi a revenit în þarã dupã 1990.
FILIP, Iuliu. Baptist. Arestat în
1982. Condamnat la închisoare, pentru
convingerile religioase.
FILIP, Justin. Arestat la 15 august
1949, pentru activitate P.N.Þ. Torturat
în timpul anchetei la Securitatea
Bucureºti. Þinut în penitenciarul Jilava
pânã la proces. Condamnat.
FILIP, Maria. Din satul Pãdureni,
comuna Jebel – Timiº. Arestatã.
Condamnatã la închisoare, pentru
sabotarea colectivizãrii.
FILIP, Michael. Din Bucureºti.
Arestat, la 13 iunie 1951, ºi dus la centrul
de triere de la penitenciarul Ghencea.
FILIP, Mihai A. Nãscut la 19
septembrie 1904, în comuna Sanislãu –
Satu Mare. Mãcelar. Arestat în ianuarie
1953. A murit în lagãrul „5 Culme” din
cauza condiþiilor de exterminare, la 18
ianuarie 1953.
FILIP, Mihail A. Nãscut în 1882.
Din Basarabia (comuna Duºmani, raion
Glodeni). Membru P.N.Þ. Arestat dupã
ocuparea Basarabiei de cãtre sovietici.
Condamnat la 5 ani închisoare. Soþia
(Tamara) ºi fiul (Mihail) au fost
deportaþi.
FILIP, Mitrofan L. Nãscut în 1897.
Din Basarabia (oraºul Bãlþi). Deportat
în Siberia (Irkustsk), împreunã cu soþia
(Sofia) ºi cei patru copii (Dumitru,

39
Tamara, Alexandru ºi Liubovi), pentru
motive religioase, la 6 iulie 1949.
FILIP, Neculai. Din comuna
Brãteºti – Iaºi. Preot. Arestat împreunã
cu soþia, în 1952. Torturat în timpul
anchetei la Securitatea Bacãu de
Mihalcea, ªerban ºi Neaþã, ºi strangulat
cu o sârmã (relatarea lui Vasile Iosif din
comuna Tibucani, fãcutã lui Vasile
Popa). Soþia a fost, ºi ea, torturatã.
FILIP, Nicanor. Din localitatea
Întorsura Buzãului – Covasna. Preot.
Arestat de Securitatea Braºov, în mai
1948. Torturat în timpul anchetei.
Condamnat la muncã silnicã. În 1951 a
fost adus în lagãrul Capu Midia.
FILIP, Nicolae. Din oraºul Baia
Mare. Preot. Împreunã cu Mahu
Constantin a creat organizaþia „Frontul
Patriei” (1950, în regiunea Bacãu). Dat
în urmãrire de Securitate a stat ascuns
în satul Miroslãveºti, comuna Puchenii
Mari – Prahova. Organizaþia a rãspândit
manifeste ºi a strâns armament. Arestat
în 1952. A murit în timpul detenþiei.
FILIP, Petre. Arestat. Condamnat la
închisoare.
FILIP, Sofia N. Nãscutã în 1905.
Din Basarabia (oraºul Bãlþi). Deportatã
în Siberia (Irkustsk), împreunã cu soþul
(Mitrofan) ºi cei patru copii (Dumitru,
Tamara, Alexandru ºi Liubovi), pentru
motive religioase, la 6 iulie 1949.
FILIP, Stana. Din Dobrogea.
Domiciliu obligatoriu 2 ani, din 1951.
FILIP, ªtefan. Nãscut la 3
octombrie 1893, în comuna Poieni Teleorman. Arestat. Condamnat la
închisoare, pentru propagandã împotriva
orânduirii comuniste. A murit în timpul
detenþiei, la 17 octombrie 1959.
FILIP, Tamara S. Nãscutã în 1911.
Din Basarabia. Deportatã împreunã cu
fiul (Mihail), dupã ocuparea Basarabiei
de cãtre sovietici. Soþul sãu (Mihail)

fusese arestat ºi condamnat la 5 ani
închisoare, ca membru P.N.Þ.
FILIP, Tãnase. Nãscut la 14 mai
1914, în comuna Pantelimon –
Constanþa. Þãran. Arestat la 3
septembrie 1950. Condamnat de
Tribunalul Militar Constanþa la 10 ani
muncã silnicã ºi 5 ani degradare civilã,
pentru uneltire contra ordinii sociale.
Detenþia în lagãrul Peninsula,
penitenciarul Gherla ºi mina Baia Sprie.
FILIP, Valeriu. Nãscut la 9 mai
1928. Domiciliu obligatoriu, din 1951.
FILIP, Vasile. Nãscut la 8
decembrie 1942, în judeþul Constanþa.
Domiciliu obligatoriu, un an ºi o lunã.
FILIPAªCU, Alexandru G. Nãscut
la 20 aprilie
1902, în comuna
Petrova – Maramureº. Doctoratul în filozofie
la Roma ºi în
teologie la Lemberg. Asistent
universitar, ºef
de lucrãri la
Centrul de Cercetãri asupra Transilvaniei de pe lângã Universitatea Cluj
(în deplasare la Sibiu) între anii 19431948. Profesor de religie, la liceu, în
aceeaºi perioadã. Autor a numeroase
lucrãri de istorie. Ajutor de primar ºi
primar (1933-1938) la Sighet. Din 1938
s-a retras din viaþa publicã. Decorat de
Regele Carol al II-lea cu ordinul
„Coroana României“ în grad de cavaler.
Membru P.N.Þ. (pe o perioadã limitatã,
1929-1931, ºi fãrã nici o funcþie de
conducere în partid). Dat afarã din
învãþãmântul universitar (1947). I s-a
oferit apoi o catedrã de geografie la
ªcoala elementarã nr. 3 din Cluj, unde
a funcþionat de la 1 octombrie 1948

40

pânã la 1 decembrie 1948. Dupã aceea
a fost convocat la Securitate unde i s-a
propus sã accepte postul de profesor de
istorie a bisericii ortodoxe române la
Institutul Teologic Universitar Ortodox
din Cluj. Filipaºcu Alexandru, grecocatolic, ºtia bine cã dacã n-ar fi acceptat
aceastã propunere ar fi fost imediat
arestat. A funcþionat la Institutul
Teologic Universitar Ortodox din Cluj
de la 1 decembrie 1948, pânã la 16
august 1952, când a fost arestat. N-a fost
judecat. A trecut prin lagãrul Galeº ºi a
murit în lagãrul Peninsula, din cauza
condiþiilor inumane de detenþie, la 20
decembrie 1952. Corpul neînsufleþit ia fost aruncat într-o groapã comunã din
cimitirul Valea Neagrã (Fiica lui
Alexandru Filipaºcu, Livia Piso, a
relatat cum a decurs arestarea:
Profesorul, împreunã cu cei doi copii ai
sãi ºi cu un nepot, se afla în ziua de 16
august 1952 în comuna Poiana Ilvei. La
un moment dat, a fost anunþat cã este
convocat la primãria comunei pentru a

lãmuri niºte probleme legate de
buletinul de identitate. Profesorul s-a
dus la primãrie, îmbrãcat lejer, într-o
þinutã de varã. De la primãrie, încadrat
de doi miliþieni, a fost dus la sediul
Securitãþii din comunã. Familia,
observând manevra, a înþeles cã se
petrecea ceva grav. Copiii au plecat spre
sediul Securitãþii pentru a afla ceva ºi
pentru a-i duce haine mai groase. Fiica
profesorului, pentru a întârzia în
preajma clãdirii, fãrã sã dea de bãnuit,
a simulat cã-ºi încheie o sandalã. Atunci
din sediul Securitãþii a ieºit un bãrbat
care a spus: „Vino înãuntru, o sã te
încheiem noi la sandalã.“ Copiii au
intrat în clãdire ºi au fost introduºi în
camera unde era anchetat Alexandru
Filipaºcu. N-au putut sã vorbeascã
nimic cu el ºi nici sã afle ce se
întâmplase, dar au fost þinuþi toatã
noaptea în incinta Securitãþii. A doua
zi, în zori, au vãzut cum profesorul a
fost ridicat ºi dus – nu se ºtia unde – de
niºte miliþieni. Probabil, s-a vrut ca
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aceºti copii sã vadã ce înseamnã sã-þi
fie arestatã cea mai dragã fiinþã.)
Deoarece familia Filipaºcu n-a primit
niciodatã nici o înºtiinþare despre
detenþia ºi moartea profesorului, soþia
lui a adresat, în anul 1993, Ministerului
Justiþiei o cerere prin care dorea sã
primeascã lãmuriri în legãturã cu situaþia
soþului ei. Reproducem rãspunsul
Ministerului Justiþiei, din care rezultã cã
profesorul a fost arestat pentru
„activitate depusã în P.N.Þ.“, activitate
consideratã o vinã care le-a adus multor
membri ai acestui partid ani grei de
puºcãrie ºi chiar moartea. Despre
adevãratele cauze ale morþii ºi locul
îngropãciunii lui Alexandru Filipaºcu
familia n-a putut afla nici pânã astãzi
nimic.
FILIPCIUC, Anastasia F. Nãscutã
în 1906. Din Basarabia (comuna Ruseni,
raion Edineþi). Deportatã în Siberia
(Kurgan), împreunã cu soþul (Ivan) ºi fiul
(Serghei), la 6 iulie 1949.
FILIPCIUC, Ivan S. Nãscut în
1906. Din Basarabia (comuna Ruseni,
raion Edineþi). Deportat în Siberia
(Kurgan), împreunã cu soþia (Anastasia)
ºi fiul (Serghei), la 6 iulie 1949.
FILIPENCO, Maria F. Nãscutã în
1910. Din Basarabia (Cahul). Arestatã
de N.K.V.D., dupã intrarea sovieticilor
în Basarabia. Deportatã în Siberia,
împreunã cu soþul (Vasili) ºi fiul
(Stepan).
FILIPENCO, Vasili I. Nãscut în
1907. Din Basarabia (Cahul). Arestat de
N.K.V.D., dupã intrarea sovieticilor în
Basarabia. Deportat în Siberia, împreunã
cu soþia (Maria) ºi fiul (Stepan).
FILIPESCU. Tânãrã domniºoarã,
secretarã la o ºcoalã. Arestatã.
Condamnatã la 5 ani închisoare, pentru
convingerile religioase (catolicã) ºi
presupuse legãturi cu strãinãtatea (fãcuse
o parte din liceu în Franþa).

FILIPESCU. Maistru mecanic la
atelierele de întreþinere de la Canalul
Dunãre-Marea Neagrã (unde se lucra cu
deþinuþi politici). Judecat în procesul
„sabotorilor” lucrãrilor Canalului (lotul
al doilea). Torturat în timpul anchetei
atât la Constanþa, cât ºi la Bucureºti.
FILIPESCU. Comandor de aviaþie.
Arestat. Condamnat la închisoare.
FILIPESCU, Aldea. Din satul
Teleajen, comuna Mãneciu – Prahova.
Inginer. Arestat. A murit la penitenciarul
Gherla, în 1959.
FILIPESCU, Andrei. Din oraºul
Roºiorii de Vede – Teleorman. Inginer.
Arestat. A murit la penitenciarul Gherla
(avea regim de izolare).
FILIPESCU, Anton. Din Bucureºti.
Arestat la 8 noiembrie 1945, de la
manifestaþia promonarhistã din Piaþa
Palatului Regal.
FILIPESCU, Avram. Nãscut la 3
mai 1934, în comuna Plaviºeviþa –
Mehedinþi. Domiciliu obligatoriu în
Bãrãgan, din 1951.
FILIPESCU, Dimitrie. Arestat.
Condamnat la închisoare. În 1958 a fost
adus de la penitenciarul Jilava la Aiud.
FILIPESCU, Dumitru-Mitu. Din
oraºul Drãgãºani – Vâlcea. Profesor.
Arestat. Condamnat la închisoare.
Detenþia în lagãrul Peninsula,
penitenciarele Lugoj (1955) ºi Gherla
(1960).
FILIPESCU, Ene-Gheorghe T.
Nãscut la 23 aprilie 1884, în oraºul
Olteniþa - Cãlãraºi. Din Bucureºti.
Cizmar de lux, proprietarul unui
magazin pe Calea Victoriei (se spune cã
Nicolae Ceauºescu i-a fost o vreme
ucenic). Înscris în Partidul Socialist, din
1903. Dupã 1945 i s-a alãturat lui Titel
Petrescu ºi a fãcut parte din Comitetul
de Conducere (alãturi de Ion Flueraº,

