
46. BC Braila 
 

4.Interviu 
 

1. Mediul rural nu oferea teren propice atragerii de noi persoane in PCR,totuşi,fiind angajat la CAP 
şi având funcţia de şef de brigadă, cum de nu aţi devenit  un comunist cu carnet, un activist 
convins care sa atragă noi adepţi in PCR? 
 

 Nu eram de acord cu ideile si decretele pe care le dezbăteau cei care erau membrii de partid, 
modul si condiţiile în care era ales preşedintele. 

 

2. Care era atitudinea colegilor de muncă faţă de dumneavoastră,care nu doreaţi să deveniţi 
membru de partid ,având in vedere că cei care nu erau inscrişi in PCR,de multe ori erau priviţi cu 
suspiciune  şi consideraţi  opozanţi ai regimului comunist,dizidenţi ai unor idei occidentale 
contrare celor comuniste şi de multe ori luaţi in vizorul securităţii? 
 

Atitudinea si părerile colegilor de muncă ,fiind membrii de partid,erau împărţite.Uneori priveau 
cu superioritate si erau indiferenţi faţă de problemele şi suferinţele celor care nu făceau parte 
din colectivul lor. 

 

3. Nu aţi fost tentat sa obtineţi un câştig suplimentar devenind turnatăr la securitate,având in 
vedere că în timpul regimului comunist,nu de puţine ori,ţăranii se confruntau cu greutăţi 
financiare? 
 

Nu.Obişnuiam sa trăiesc dupa principiul ’’mai bine sărac si curat” decât  să trădez încrederea 
celor din jur. 

 

4. S-a intamplat vreodata la locul dumneavoastră de muncă să fie angajaţi securişti sub 
acoperire,pentru a-i descoperi pe cei care aveau atitudini potrivnice regimului comunist şi 
instigau la nerespectarea legilor? 
Au existat asemenea cazuri ,mare parte din cei depistati riscând să-şi piardă credibilitatea 
in societate,locul de muncă sau fiind deportaţi din locul natal. 
 

5.   Aţi fost o viată intreaga un cetăţean tăcut,care nu a vociferat contra regimului comunist,cu 
salariul de brigadier nu aţi putut oferi celor cinci copii tot ceea ce doreaţi şi totuşi  nu i-aţi 
îndemnat,după 1989,să emigreze si să se stabilească in diasporă? 
 

Nu,pentru că nu cunoşteam condiţiile de trai si de muncă şi pentru că imi era teama să-i trimit 
printre străini. 
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