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Moment istoric - IICCMER dezgroapa un fost
sediu al Securitatii
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Parchetul Militar
Timisoara incep marti investigatii si sapaturi la Caransebes, in curtea unei
foste cladiri a Securitaitii, unde se presupune ca sunt ingropati opozanti ai
regimului comunist, ucisi in anchete sau impuscati ca urmare a unor sentinte
judecatoresti, relateaza stiripesurse.ro.
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”Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in
colaborare cu Parchetul Militar Timisoara va desfasura incepand din 15 octombrie 2019 a doua
campanie de investigatii arheologice in mun. Caransebes. Actiunea continua cercetarile incepute
in vara acestui an in curtea unui imobil din oras, care urmaresc descoperirea unor morminte de
opozanti anticomunisti ce au fost omorati in anchetele Securitatii sau au fost executati prin
impuscare in urma unor sentinte judecatoresti”, anunta IICCMER.
in urma unei sesizari primite la institut in 2017 din partea unui fost arheolog la muzeul de istorie
din Caransebes, IICCMER a fost informat ca in cursul anului 1977 acesta a fost martor la
descoperirea catorva schelete umane, datate cronologic in perioada anilor 50 ai secolului trecut.
Scheletele au fost descoperite in curtea cladirii unde functiona Casa Armatei, numita ulterior
Cercul Militar, cu prilejul sapaturilor pentru fundatia la unul din cele doua blocuri ce s-au construit
cu destinatie de camine pentru cadrele militare din garnizoana. Implicarea arheologului a fost

solicitata de un locotenent de la Militia orasului pentru a face o apreciere asupra vechimii
osemintelor. Defunctii erau inhumati fara sicriu si in pozitii atipice, la unii fiind descoperit si un
inventar funerar sumar, constituit indeosebi din mici accesorii vestimentare.
„Avandu-se in vedere ca in unele cladiri din zoba si-au avut in trecut sediul anumite institutii ale
statului implicate in represiunea impotriva opozantilor anticomunisti, si realizand ca osemintele ar
putea apartine unor victime ale regimului, dupa probabila informare a superiorilor sai, ofiterul de
militie i-a impus arheologului in termeni fermi sa nu comunice niciodata cuiva ceea ce a vazut,
cazul fiind astfel musamalizat. Nu se cunoaste ce s-a intamplat atunci cu osemintele dezvelite,
dar se stie ca forta de munca folosita pe santier era alcatuita din militari in termen”, explica
reprezentantii instititului.
Cladirea care adaposteste Cercul Militar, situata pe str. Nicolae Balcescu la nr. 5, a fost
construita in anul 1885 cu destinatie de liceu pentru fete. incepand din anul 1944 a fost trecuta in
administrarea Armatei.
”Dupa informatiile de care dispunem, imobilul a servit timp de cativa ani ca sediu pentru
Comandamentul Unic Teritorial Timis, o structura militarizata a Securitatii comuniste, infiintata in
ianuarie 1949, care a coordonat toate actiunile represive indreptate impotriva gruparilor de
partizani anticomunisti din zona Banatului. in apropiere, intr-o cladire situata pe strada Horia,
pana prin anul 1959 s-a aflat si sediul Securitatii din Caransebes, astazi imobilul fiind in
proprietate particulara. Tot in apropiere se afla si fosta cladire a penitenciarului, astazi avand
destinatie de Liceu Tehnologic. Incinta fostei inchisori se invecineaza in partea de vest cu curtea
Cercului Militar, spatiile fiind separate astazi printr-un gard din placi de beton”, precizeaza
institutia.
Prin sediul Securitatii si prin penitenciarul din Caransebes au trecut foarte multi partizani
anticomunisti si sprijinitori ai acestora din grupurile de rezistenta banatene, care au fost capturati,
retinuti si torturati aici, unii fiind disparuti fara urma pana in ziua de astazi. in unitatea carcerala
au avut loc mai multe executii prin impuscare a unor persoane condamnate la moarte prin
sentinte judecatoresti. Conform unor marturii, unele executii au fost facute chiar in curtea
Cercului Militar de astazi, cadavrele fiind ingropate undeva in zona. Una dintre executiile
petrecute in acest spatiu a avut loc in ziua de 12 august 1953, cand au fost impuscati partizanii
Victor Curescu, Gheorghe Balica si Iancu Baderca pentru apartenenta la organizatia colonelului
Ion Uta.
Prima interventie arheologica in curtea Cercului Militar s-a desfasurat in cursul lunii iunie din
acest an, in apropierea blocului-camin sub care, in anul 1977, au fost descoperite osemintele
umane. Sapaturile s-au concentrat pe laturile de nord si de est ale cladirii, in spatiile neocupate in
prezent de suprafete betonate sau de alte amenajari.
IICCMER a depus in prealabil o sesizare la Parchetul Militar Teritorial Timisoara, care a deschis
pe acest caz un dosar de cercetare penala. Cazul prezinta o importanta deosebita si are multiple
implicatii, fiind vorba de soarta mai multor persoane disparute despre care se stie ca au fost
arestate si aduse pentru ancheta la Caransebes. Investigatiile arheologice vor continua probabil
si in perioada urmatoare, pana la epuizarea tuturor suprafetelor libere din curtea Cercului Militar
in care se mai poate interveni astazi prin sapatura. Nu este insa exclus ca cercetarile sa fie
extinse si in anumite spatii din curtea fostului penitenciar, unde, de asemenea, se presupune ca

au fost ingropati opozanti anticomunisti, ucisi in anumite imprejurari si prin diferite metode.
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