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Partidul Comunist din România 
(PCdR) este descris  în  istorigrafie  
drept o organizaţie „cu mai multe 
capete, consecutive sau simultane,  
dar căreia  îi  lipseşte  corp [de 
membri]”. Scopul  proiectului  de  
faţă  este  „reconstituirea”  acestui  
„corp  neidentificat”  a  membrilor  
PCdR printr-o analiză de tip 
prosopografic a membrilor, 
simpatizanţilor, conspiratorilor şi a 
„tovarăşilor de  drum”  conectaţi  cu  
PCdR  în  primele  două  decenii  de  
existenţă  (1921-1944).

 Demersul de cercetare propus aici 
este posibil datorită  identificării  
la Arhivele Naţionale Istorice 
Centrale (ANIC) a Fondului 95, 
disponibil pentru cercetare din 2010. 
În  98 de dosare ale acestui  fond 
arhivistic au fost  găsite  
rezultatele unui „recensământ intern” 
desfăşurat de Partidul Muncitoresc  
din  România  (PMR),  aşa  cum  s-a  
numit  Partidul  Comunist  Român  
între  1948  şi 1965. 

„Recensământul”  organizat de către 
Secţia Cadre a Comitetului Central al 
PMR între 1951 şi  1952  viza  
obţinerea  de  informaţii  corecte  şi  
credibile  privitoare  la  membrii  şi  
simpatizanţii Partidului Comunist din 
perioada ilegalităţii, adică  între 
1924 şi 1944. Acest „recensământ 
intern” reprezintă un demers exhaustiv  

de  evaluare  a  dimensiunii  
calitative  şi  cantitative  a  PCdR,  
care  se  adresa  marii majorități a 
celor ce fuseseră conectacți cu PCdR 
în perioada ilegalității, în calitate 
de membrii sau simpatizanți și care se 
aflau în viaţă în 1951-1952, cu 
excepţia  notabilă  a  membrilor  
Biroului  Politic  al  PMR  din  
1951-1952.     

Obiectivul  principal  al  
proiectului nostru de cercetare  îl  
constituie  digitalizarea  
informaţiilor  cuprinse  în dosarele  
personale  ale  membrilor,  
simpatizanţilor,  conspiratorilor  şi  
“ tovarăşilor  de  drum”  ai PCdR  din  
perioada  ilegalităţii  (1924-1944),  
prin  integrarea  lor  într-o  bază  
de  date prospografică  cu  funcţii  
de  căutare,  disponibilă  online,  cu  
acces  gratuit.  Baza  de  date  va 
conţine  informaţii  privind  numărul  
acestora,  originile  etnice  şi  
regionale,  religia  lor,  educaţia, 
statutul  lor  socio-profesional,  
tipul  de  activităţi  politice  în  
care  erau  implicaţi,  traiectoria  
lor politică  de  dinainte  de  1944  
şi  cea  din  perioada  1944-1952,  şi  
altele.  Această  bază  de  date  cu 
aplicaţiile conexe va constitui un  
instrument de  lucru  indispensabil 
pentru toţi cei interesaţi de istoria 
interbelică a României în general şi 
de dinamica unui partid aflat în 
ilegalitate, în special. 

www.andco.ro
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Alexandru Elias (n. 25 mart. 
1925, mun. Bucureşti) a intrat în 
organizaţia de stânga sionistă 
„Haşomer Haţair” în timp ce era 
elev la Liceul particular evreiesc 
„Cultura B” din Bucureşti și a fost 
arestat de Siguranță în martie 1942, 
ca aparținând unei grupări politice 
subversive de orientare comunistă. 

În martie 1942, Siguranţa a operat 
o serie de arestări în rândul elevilor 
care studiau la acest liceu, după ce 
unul dintre cursanţi (Leon Zalman) a 
fost arestat în momentul în care 
încerca să plaseze pe piaţă o 
bancnotă pe care erau şablonate 
lozinci antiguvernamentale. O lună 
mai târziu, Curtea Marţială a 
Comandamentului Militar al Capitalei 
i-a judecat în regim de urgenţă pe 
tinerii arestaţi de Siguranţă, 
pronunţând 3 pedepse cu moartea 
(Corneliu Elias, Leon Zalman şi Iancu 
Moscovici) şi alte 13 condamnări cu 
pedepse cuprinse între 10 şi 25 de ani 
muncă silnică.

Autorităţile au considerat că 
elevii s-au constituit într-o grupare 
politică subversivă de orientare 
comunistă.  Alexandru Elias a fost 
condamnat la 25 de ani muncă silnică 
din care a executat doar doi. A fost 
închis la Închisoarea Comandamentului 
Militar al Capitalei (Malmaison), 
Închisoarea Militară Jilava, 
Penitenciarul Văcăreşti şi Lagărul de 
Internaţi Politici de la Târgu-Jiu, 
unde a luat legătura cu mişcarea 
comunistă clandestină, devenind membru 
al Partidului Comunist din România 
(PCdR). În urma amnistiei politice de 
la 23 august 1944 a fost pus în 
libertate.  

După eliberarea din detenţie 
a absolvit Facultatea de Medicină. 
A lucrat ulterior ca medic neurolog la 
Spitalul 9 din Bucureşti și apoi, până 
în 1990 la Spitalul Elias (București), 
și a rămas  membru al PCR până la 
desființarea acestui partid în 
decembrie 1989.

Alexandru 
Elias



În perioada 1940 – 1941, Paul 
Cornea, pe numele de naștere, Paul 
Cohn (n. 3 nov. 1923, mun. Bucureşti), 
a fost membru al organizaţiei „Haşomer 
Haţair” care îşi avea sediul pe strada 
Anton Pann nr. 7-9. Ulterior, începând 
cu anul 1942, Cornea a activat şi în 
mişcarea comunistă de tineret, 
participând la răspândirea de 
manifeste, colectarea de fonduri, 
recrutarea de membri şi simpatizanţi 
şi la găzduirea unor şedinţe 
conspirative.

Paul Cornea i-a cunoscut pe unii 
dintre elevii implicaţi în procesul 
sus-menţionat, întrucât ultimele două 
clase de liceu (1940 – 1942) le-a 
urmat la această instituţie de 
învăţământ. Este vorba despre 
Alexandru Elias, Jacques Blumer,  
precum şi despre unul din liderii 
organizaţiei sioniste de stânga 
„Haşomer Haţair” care activa în mod 
clandestin în Capitală (Ghitler Moses 
Iacob) şi ai cărei membri erau câţiva 
dintre elevii de la „Cultura B”. 

În timpul războiului, Paul Cornea nu a 
fost arestat de autorităţi, reuşind să 
înşele în mai multe rânduri vigilenţa 

Siguranţei. După 23 august 1944, 
Cornea a îndeplinit mai multe funcţii 
în aparatul de stat şi UTM: director 
general adjunct al Direcţiei Generale 
Arte din Ministerul Culturii (1955), 
şef al Secţiei de propagandă şi 
agitaţie a CC al UTM (1948 – 1949) 
şi secretar al CC al UTM (1949 – 
1952). În anii 1960 Paul Cornea a 
renunțat la demnitățile publice din 
aparatul de stat, retrăgându-se în 
zona cercetării științifice și a 
vieții universitare (în perioada 1949 
- 2010 a fost cadru universitar al 
Facultăţii de litere – Universitatea 
din Bucureşti). Totuși, Cornea a rămas 
membru al Partidului Comunist Român 
până la desființarea acestui partid în 
1990.    

În 2013, Paul Cornea a publicat la 
Editura Polirom un volum memorialistic 
(Ce a fost – Cum a fost. Paul Cornea 
de vorbă cu Daniel Cristea–Enache) în 
care detaliază modul în care a fost 
atras în UTCdR de către tânărul Mircea 
Pantzer şi acţiunile desfăşurate prin 
intermediul lui Maxim Crişan, cel 
care-i era „legătura superioară”.

paul 
cornea




