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Introducere 

 

Argument. Justificarea și motivațiile alegerii temei, a importanței și actualității acesteia 

 Istoria a demonstrat că interesele au dominat relațiile dintre state, astfel încât acestea 

au început să aibă suspiciuni reciproce. Dacă, după numeroasele conflicte militare care au 

zguduit ordinea socială, politică, economică a omenirii, lucrurile au revenit la o stare normală, 

lupta în domeniul informațiilor a continuat. Războiul secret sau nevăzut nu cunoaște regres, 

personalul implicat în acest domeniu a acționat sau reacționat în raport cu adversarii 

informativi, elaborând planuri, folosind mijloace şi metode adecvate specifice pentru a-şi 

atinge scopul. Despre aceste persoane şi munca lor se vorbeşte sau se scrie rar. De cele mai 

multe ori negura anonimatului domină activitatea desfăşurată de ofițerii de 

informații/contrainformații, activitate ce a rămas, fie păstrată în arhive, fie nu. 

 Evoluţia României în cadrul sistemului relațiilor internaționale, în calitate de ţară 

intrată în sfera de influență a Uniunii Sovietice după cel de-al Doilea Război Mondial, a 

însemnat cunoașterea şi rezistenţa în faţa unui război informaţional condus de Moscova în 

strânsă cooperare cu celelalte țări membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia. Acest tip 

de război va crește în intensitate din momentul distanțării României față de Uniunea 

Sovietică, prin promovarea unei linii de politică externă proprie începând cu anul 1964. 

Confruntarea dintre cele două blocuri politico – militare, NATO și Organizaţia 

Tratatul de la Varșovia, a determinat și o practică, până atunci necunoscută în activitatea 

serviciilor de securitate şi informaţii, și anume cooperarea. Astăzi, cooperarea este un 

instrument de maximă utilitate în activitatea de informaţii/contrainformații. În perioada 

Războiului Rece, realitatea istorică a demonstrat că nu întotdeauna s-a cooperat între serviciile 

de securitate și informații, de o parte și de cealaltă a baricadei. Am în vedere relațiile 

tensionate, uneori de reală concurență între serviciile de securitate şi informaţii franceze și 

cele americane sau momentele tensionate uneori chiar de adversitate dintre serviciile de 

securitate şi informaţii românești şi cele sovietice. 

 Alegerea temei „Relațiile serviciilor de securitate și informații românești cu structurile 

similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de măsuri active desfășurat 

de KGB-GRU asupra securității naționale a României – Lecții învățate” are la bază mai multe 

motivații. 

 Prima motivație este legată de insuficiența studiilor consacrate filonului profesional al 

structurilor de informații/contrainformații românești din perioada postbelică și a colaborării 
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acestora cu structurile similare. Fac precizarea că literatura de specialitate din România 

dedicată subiectului poate fi împărțită în două mari categorii, caracterizate mai mult sau mai 

puțin de rigorile științifice și mai mult de discurs, astfel: prima categorie se referă atât la 

lucrări scrise de persoane cu pregărire academică temeinică, cât și la lucrări scrise de persoane 

fără o pregătire specifică, marcate de emoțiile trecutului, foste victime ale comunismului și ale 

serviciilor de securitate, persoane în căutare de notoritate în spațiul public sau de câștiguri 

financiare care prin scrierile lor nu numai că se îndepărtează de adevăr, dar denigrează 

nejustificat activitatea unor structuri care nu au avut ca obiect de activitate decât desfăşurarea 

unor acțiuni cu caracter represiv, și care, prin ricoșeu, afectează imaginea entităților care au 

succedat acele structuri; a doua categorie se referă la lucrări elaborate după o metodologie 

științifică, profesioniste, în care acuratețea informațiilor și refacerea adevărului are întâietate. 

Scrierile tributare subiectivisului, amatorismului sau mediului politic au avut aderență la 

populație în primul deceniu post – comunist. Pe acest fundal am considerat necesară 

elaborarea unui studiu care să trateze și probleme de management, activitate, colaborare 

interinstituțională, adică acele elemente abordate mai puțin științific. 

 A doua motivație se referă la necesitatea de a cerceta un domeniu greu accesibil, cel al 

serviciilor de securitate și informații, cu accent pe relațiile dintre ele. Din analiza materialului 

științific rezultă că nu a fost elaborat un volum care să trateze subiectul relațiilor dintre 

serviciile de securitate și informații românești cu structurile similare sovietice în perioada 

postbelică. Există abordări tangențiale, dar care nu se referă strict la subiect. Cercetarea temei 

a fost facilitată de accesul la documente recent declasificate care nu au fost înscrise în 

circuitul științific până acum, relevante pentru tema cercetată. Accesibilitatea temei a 

cunoscut și un impediment din cauza limitării, uneori chiar imposibilității de a accesa 

fondurile arhivistice din ţară sau din străinătate care nu întotdeauna sunt adecvate cercetării 

moderne. Acest impediment a fost depășit prin studierea documentelor puse la dispoziție prin 

Proiectul de Istorie Internaţională a Războiului Rece al Centrului Internaţional Woodrow 

Wilson și prin Proiectul de Istorie Paralelă pentru Cooperare şi Securitate fostul Proiect 

Paralel pentru NATO şi al Pactului de la Varşovia puse la dispoziţie de Centrul pentru Studii 

de Securitate al Colegiului Tehnic Elveţian din Zürich. O construcţie teoretică ce se poate 

realiza pe baza experienţei şi materialelor de arhivă în calitate de componentă a unei analize 

multisurse ar fi mai mult decât interesantă, în sensul că în domeniul serviciilor de securitate și 

informații, dincolo de alianţele politico – militare, de durată sau de conjunctură, ceea ce 

primează, sau ar trebui să primeze, sunt interesele naţionale. 
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 A treia motivație este susţinută de faptul că serviciile de securitate și informații sunt 

instituţii cu roluri şi misiuni specifice care nu funcţionează întotdeauna în deplină legalitate, 

sau după o altă expresie, funcționează „la limita legii”. Din această perspectivă și noianul de 

lucrări care scoate în evidență aspectele negative ale unor astfel de structuri. Menționez că un 

serviciu de securitate și informații îşi construiește cu greu un prestigiu și încrederea în  

rândurile cetățenilor de bună credință pe care îi protejează. Serviciile de securitate și 

informații românești din perioada Războiului Rece, dincolo de aspectele negative care le-au 

marcat istoria, au avut și realizări ce pot fi argumentate și verificate pe bază documentară de 

certă valoare științifică. Care ar fi ponderea între cele bune și cele rele este greu de stabilit cu 

precizie în stadiul actual al cercetării, dar nutresc convingerea că nu peste mult timp va veni și 

un astfel de moment. 

 O ultimă motivație se referă la implicațiile controlului exercitat de spectrul politic 

asupra activității serviciilor de securitate și informații și dacă acest control le-a afectat 

activitatea. Analiza a pornit de la conceptul potrivit căruia subordonarea instituțiilor statului 

partidului unic a fost una dintre caracteristicile regimurilor totalitare. Rolul represiv, de „scut 

și spadă”, pe care l-au jucat instituțiile de securitate din țările socialiste pentru partidele 

politice aflate la conducere aveau să se transforme treptat în „ochii și urechile” acestora, adică 

în funcția preventivă prin care se realiza supravegherea generalizată a societății. Implicarea 

factorului politic, adesea fără o minimă pregătire și atras de fascinația pentru „cultura 

secretului”, în activitatea serviciilor de informații/contrainformații a demonstrat o lipsă a 

beneficiilor de ambele părți. Interesele naționale nu au primat mult timp pe agenda politică 

românească, serviciile de securitate și informații românești fiind folosite, cel puțin în fază 

incipientă, la eliminarea adversarilor politici și la instituirea regimului totalitar. Deși a creat 

mecanisme complexe pentru controlul activității Departamentului Securității Statului, mediul 

politic nu a reușit în timp să controleze activitatea serviciilor de securitate și informații pentru 

că au evoluat diferit: în timp ce clasa politică a rămas cramponată în dogmele comunismului 

și în lupta cu „dușmanul de clasă”, serviciile de securitate și informații au conștientizat care 

este de fapt situația internă a României raportată la nivel internațional.  

 

Explicația titlului 

 

 Titlul lucrării „Relațiile serviciilor de securitate și informații românești cu structurile 

similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de măsuri active desfășurat 

de KGB-GRU asupra securității naționale a României – Lecții învățate” a fost ales de comun 
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acord cu coordonatorul tezei de doctorat și se referă la gradul de colaborare al serviciilor de 

securitate și informații din cele două țări într-o perioadă în care România s-a distanțat față de 

Uniunea Sovietică.  

 Din perspectiva mea, când se aduce în discuție sau se scrie despre relațiile dintre două 

sau mai multe state, în cadrul unui context dat, ele pot fi: cordiale, prietenești, normale, 

încordate sau conflictuale. Natura acestor relații depinde de mai mulți factori, între care cei 

mai importanți ar fi: evoluția istorică, situația internațională, poziția geografică, vecinătatea 

lor. Am pornit de la ideea că aproape întotdeauna, tipul sau caracteristica de conjunctură a 

relațiilor dintre state se răsfrânge automat și asupra cooperării în domeniul securităţii și al 

informațiilor. Cooperarea există nu numai între serviciile de securitate şi informaţii ale țărilor 

care aparțin acelorași blocuri politico – militare ci și între cele cu interese geopolitice, 

geostrategice ori geoeconimice apropiate. 

 Colaborarea în materie de securitate și informații este, în esență, o concepție 

oximoronică și nu se poate materializa decât în condițiile în care două sau mai multe state au 

interese comune, iar colaborarea nu le afectează interesele. Interesele se referă, în primul rând, 

la cele de securitate națională și vizează suveranitatea, independența, unitatea unui actor 

politic internațional. Din această perspectivă, colaborarea în domeniul securității și al 

informațiilor este dificil de realizat la nivel bilateral și multilateral. Cu toate acestea, 

colaborarea în domeniul securității și al informațiilor are o tradiție și este într-o continuă 

dezvoltare. 
 Perioada la care face referire prezentul studiu, 1964 – 1989, nu este aleatorie, ci este 

semnificativă pentru dimensiunea şi complexitatea evenimentelor care s-au derulat în timpul 

Războiului Rece şi, implicit, pentru evoluţia României în sfera de influenţă sovietică. 

Programul de măsuri active desfăşurat în România de celelalte ţările membre ale Pactului de 

Varşovia (Uniunea Sovietică, Polonia, Republica Democrată Germania, Ungaria, 

Cehoslovacia, Bulgaria) vine să întărească importanţa şi atenţia deosebită care era acordată 

statului român din partea Moscovei. Documentația parcursă evidențiează că ţara noastră, în 

calitate de parte inerentă a blocului socialist, era „lucrată” ca adversar informativ de serviciile 

de securitate și informaţii „partenere aflate în strânsă cooperare”, începând cu anul 1964 și 

până la finalul Războiului Rece. Așa cum va reieși din corpul lucrării, cercurile politico – 

diplomatice de la Kremlin au început să trateze România ca pe un stat inamic încă de la 

sfârşitul anilor 1950, mai precis din 1958, când sovieticii şi-au retras trupele, dar nu și mare 

parte din logistica de pe teritoriul statului român. Din 1962, Moscova ordonase „statelor în 

strânsă cooperare” să restricţioneze drastic colaborările în materie de securitate şi informaţii 



11 

 

cu Bucureștiul. Aceast lucru a constituit şi o motivaţie solidă pentru tentativele de asasinat, 

presupuse sau reale, la adresa liderului de la București,  Gheorghe Gheorghiu – Dej. Mai mult, 

între 1962-1964 instituția Securității din România a fost exclusă din amplele programe de 

transformare asistate de sovietici în materie de securitate, unde, printre altele, au fost 

introduse departamente de dezinformare în restul serviciilor de securitate și informații ale 

ţărilor membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia. În prima parte a anului 1965 

România a fost practic eliminată din strategia de război a Pactului de la Varşovia, iar din 1968 

KGB va plasa România în aceeaşi categorie cu ţările occidentale care desfăşurau activităţi 

informativ – operative împotriva URSS. 

 Relațiile încordate dintre Uniunea Sovietică și România ar putea fi percepute ca 

făcând parte dintr-o mișcare strategică, prin care „marele aliat de la răsărit” urmărea să 

verifice loialitatea și puterea de penetrare a agenților săi acoperiți, loialitatea partenerilor din 

Organizația Tratatului de la Varșovia și nu în ultimul rând să utilizeze România ca pe un „cal 

troian” în raporturile cu țările occidentale.  

 Așa cum se poate deduce din titlu, lucrarea își mai propune să răspundă la o serie de 

întrebări fundamentale pentru studiile de securitate: reprezintă gradul de colaborare dintre 

serviciile de securitate şi informaţii dintre cele două state o direcție de analiză pentru relațiile 

politice, economice, sociale dintre ele? A existat un conflict real sau simulat între cele două 

servicii de securitate şi informaţii? Cât de mare a fost dimensiunea programului de măsuri 

active dus împotriva României de celelalte state socialiste? S-a manifestat programul de 

măsuri active pe mai multe paliere? A avut România o reacție la programul de măsuri active 

și în ce a constat această reacție? Cât de mare a fost gradul de colaborare dintre serviciile de 

securitate şi informaţii românești cu structurile similare ale țărilor membre ale Organizației 

Tratatului de la Varșovia? Și-a atins programul de măsuri active coordonat de sovietici 

obiectivele privind România? Au afectat anumite decizii politice activitatea serviciilor de 

securitate și informații românești în acțiunile de contracarare a programului de măsuri active 

desfășurat împotriva României? Și nu în ultimul rând, se mai pune o întrebare, la care istoricii 

și teoreticienii încă nu s-au grăbit să răspundă: factorii de decizie de la București au fost atât 

de naționaliști (se poate înțelege și inconștienți), încât să arunce serviciile de securitate şi 

informaţii din România într-o luptă total inegală și disproporționată împotriva serviciilor 

similare sovietice, secondate fără fisură de cele ale celorlalte state din Organizaţia Tratatului 

de la Varșovia?  

 Aglutinarea, în titlul lucrării, a sintagmei de „lecții învățate”, am considerat-o utilă 

pentru proiectarea concluziilor care să aibă aplicabilitate în prezent și, posibil, în viitor. În 
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literatura domeniului securității și a informațiilor a devenit o obșinuință ideea de a se face 

referire la „lecții învățate” pentru a conștientiza unde s-a greșit, unde se putea acționa mai 

bine, astfel încât statul respectiv să-și mențină o poziție stabilă în sistemul relațiilor 

internaționale și să-și promoveze interesele în exterior. 

 Titlul lucrării este relevant pentru modul cum serviciile de securitate românești au 

reușit să își desfășoare activitatea într-un război informațional dus pe mai multe paliere, 

generat, din punctul meu de vedere, de disensiunile la nivel politic. 

 

Definirea temei din punct de vedere conceptual 

 

 Așa cum reiese din titlul lucrării „Relațiile serviciilor de securitate și informații 

românești cu structurile similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de 

măsuri active desfășurat de KGB-GRU asupra securității naționale a României – Lecții 

învățate” am utilizat o serie de concepte, majoritatea din trecutul structurilor de securitate și 

informații românești, dar care (unele dintre ele) mai sunt valabile și în prezent, concordante cu 

specificul Școlii Doctorale „Informații și securitate națională” a Academiei Naționale de 

Informații „Mihai Viteazul”. 

 Sintagma „servicii de securitate și informații românești” se justifică, din punctul meu 

de vedere, în forma ei din trecut prin prisma faptului că instituția Securității din România (sub 

diversele ei forme de organizare și reorganizare) avea în structura sa direcții/departamente cu 

atribuții în domeniul securității, dar nu toate aveau atribuții în domeniul (așa cum era definit 

în perioada comunistă de documentele cu caracter juridic) informativ – operativ. De pildă, 

Centrul de Informatică şi Documentare avea ca principale atribuţii stocarea şi actualizarea 

evidenţelor de securitate (arhiva şi cartoteca generală documentară) şi a sistemelor 

informatice de calculator. 

 De asemenea, am folosit conceptul de program de măsuri active. În urma cercetărilor 

întreprinse a rezultat că atunci cand se vorbește de măsuri active, sintagmă inventată de 

sovietici și având denumirea de activîie meropriatnîia, este corect, din punct de vedere 

științific și al redării obiective a adevărului, să se folosească noțiunea de „program de măsuri 

active” pentru că are în componența sa un set de elemente (cele 11 identificate și dezvoltate în 

primul capitol al lucrării). România a fost în intervalul 1964-1989 ținta unui program de 

măsuri active coordonat de Uniunea Sovietică în strânsă colaborare cu celelalte state membre 

ale Organizației Tratatului de la Varșovia. Măsurile active, concepute de sovietici, au fost și 

sunt adevărate instrumente sofisticate care generează evenimente strategice cu scopul de a 
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crea avantaje pe termen, scurt, mediu și lung în plan social, politic, militar, economic, 

informațional etc. Nu există o definiție unanim acceptată pentru conceptul de măsuri active, 

însă acestea cuprind operațiuni de dezinformare, subversiune, intoxicare, influențare, 

propagandă, acțiuni sub acoperire, înșelăciune, zvonuri, manipulare, falsuri, maskirovka, 

adică mijloacele prin care se realizează. Pentru descrierea complexităţii mijloacelor de 

realizare a măsurilor active am folosit, ca termen integrator, program de măsuri active 

sovietice. La fel de bine, pot fi integrate măsurilor active și implantarea de consilieri sovietici 

la toate nivelurile din aparatul de securitate, precum și în celelalte instituții și ministere, în anii 

1950. Prin intermediul acestora sovieticii reușeau să țină sub control oamenii şi resursele 

economice, prin impunerea ideologiei sovietice.  

 Întregul corp al lucrării de doctorat se referă la relațiile dintre serviciile de securitate și 

informații ale României și URSS, jalonate de mișcările la nivel politic, fiind marcate de 

perioade de colaborare și schimburi de informații și mergând până la schimburi de informații 

sporadice și izolare și inexistență la nivelul anului 1989. Programul de măsuri active 

desfășurat de KGB – GRU a marcat relațiile dintre serviciile de securitate și informații ale 

celor două state în perioada 1964-1989 având impact direct asupra securității naționale a 

României și a modului cum a evoluat la nivel international, în calitate de actor politic, după 

1989.  

 Mai precizez că am folosit constant termenul de război informațional. În timpul 

Războiului Rece, războiul informațional dus de Uniunea Sovietică împotriva României s-a 

concretizat prin aparatul de măsuri active. Paradoxal, Uniunea Sovietică nu putea prezanta 

România ca pe un adversar pentru că acest lucru ar fi însemnat recunoașterea unor disensiuni 

la nivelul ideologiei socialiste, dar a reușit prin aparatul de măsuri active să o discrediteze în 

multe probleme la nivel internațional, să o izoleze sau să îi diminueze merite, lucruri 

prezentate pe larg în lucrare. Singura diferență majoră a războiul informațional din timpul 

confruntării Est – Vest și cel contemporan este amploarea mijloacelor de comunicare în masă 

și viteza cu care se propagă informațiile. 

 Am optat pentru utilizarea termenului de aparat de securitate, insitituția Securității sau 

Departamentul Securității Statului pentru a descrie Securitatea, sub diversele ei forme de 

organizare – reorganizare, ca structură specializată a statului responsabilă cu realizarea 

securității. Pentru acest demers am avut în vedere următoarele documente cu caracter juridic: 

Decretul nr. 324 din 20 septembrie 1952 privind înființarea Ministerului Securității Statului, 

Decretul 365 din 7 septembrie 1953 privind fuziunea Ministerului Securității Statului cu 

Ministerul Afacerilor Interne, Decretul nr. 141 din 30 mai 1963 privind reorganizarea 
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Ministerului Afacerilor Interne, Decretul nr. 710 din 22 iulie 1967 privind reorganizarea 

Ministerul Afacerilor Interne în cadrul căruia funcționa Departamentul Securității Statului 

condus de Consiliul Securității Statului, Hotărârea Consiliului de Miniștrii nr. 1142 din 10 

septembrie 1971 privind reorganizarea Consiliului Securității Statului, Decretul nr. 130 din 19 

aprilie 1972 pentru înființarea Ministerului de Interne prin fuziunea Consiliului Securității 

Statului cu Ministerul Afacerilor Interne, Instrucţiunile Nr. D - 00180/1987 privind activitatea 

de creare şi folosire a reţelei informative a aparatului de Securitate, Instrucţiunile nr. D – 

00190/1987 ale Departamentului Securităţii Statului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii informativ – operative a organelor de Securitate. 

 În aceeași logică, am făcut apel la sintagma activitate informativ – operativă descrisă 

în Instrucţiunile nr. D – 00190/1987 ale Departamentului Securităţii Statului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii informativ – operative a organelor de Securitate ca 

procesul prin care „se obţin, se verifică şi se valorifică informaţii cu privire la persoane, fapte 

sau împrejurări de interes pentru securitatea statului, în temeiul cărora se previn infracţiuni 

sau alte fapte antisociale date în competenţă şi se stabilesc persoanele răspunzătoare de 

neînlăturarea cauzelor unor împrejurări ce pot determina prejudicii securităţii statului, 

economiei naţionale ori altor interese ale statului român”. 

 

Încadrarea temei în domeniul de cercetare asumat 

 Având în vedere titlul cercetării, „Relațiile serviciilor de securitate și informații 

românești cu structurile similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de 

măsuri active desfășurat de KGB-GRU asupra securității naționale a României – Lecții 

învățate” consider necesare câteva precizări cu privire la încadrarea acesteia la specificul 

Școlii Doctorale „Informații și securitate națională” din cadrul Academiei Naționale de 

Informații „Mihai Viteazul”.  

 Corpul lucrării evidențiază rolul informațiilor pentru securitate națională, ca produs 

rezultat dintr-un proces specific de căutare, identificare, analizare, prelucrare, diseminare la 

momentul oportun către beneficiarii legali a datelor relevante pentru interesele naționale ale 

unei națiuni. Informațiile pentru securitate națională pot fi: a) de necesitate națională, în 

sensul apărării valorilor naționale și al realizării obiectivelor fundamentale ale statului în 

calitate de actor politic internațional; b) de interes național, în sensul promovării interselor 

naționale în exterior. Ambele seturi de informații servesc ca fundament pentru factorul 

decizional. Războiul informațional dus împotriva României nu a determinat serviciile de 
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securitate și informații să aibă o atitudine neprofesionistă în ceea ce privește informarea 

decidentului politic, chiar dacă informațiile erau trecute de cele mai multe ori prin Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc/Comunist Român, compus din persoane fără o pregătire în 

domeniu.  

 Sintagma „securitate națională” se referă în primul rând la statul – națiune, iar 

România era un stat – națiune după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, din cel 

puţin trei motive: a) avea un teritoriu stabilit între anumite granițe unde exista o populație 

majoritar românească;  b) avea o formă de guvernare; c) era recunoscut la nivel internațional, 

adică era subiect de drept internațional. Securitatea statului viza starea comunității/națiunii 

având la bază temeiuri legale, în spiritul legilor existente la acel moment, și urmărea 

manifestarea statului ca decident al drepturilor și libertăților individuale. Securitatea nu avea 

în centrul ei individul, ci statul, acest model existând încă de la momentul Păcii de la 

Wesphalia (1648), când statul suveran a început să fie legitimat. 

 

 

Stadiul cercetărilor 

 
Introducere în tematica acoperită de literatura de specialitate 

 Cercetarea doctorală are ca scop aducerea unor argumente solide în materie de 

securitate și informații cu privire la relațiile bilaterale româno – sovietice în materie de 

securitate și informații. Pe acest fundal am încercat să construiesc o imagine cât mai obiectivă 

a dimensiunii războiului informațional dus împotriva României prin raportarea la surse 

primare și mai puțin la memorialistică. Analizele existente la nivel științific, fie exagerează cu 

disidența României în cadrul sferei de influență sovietică, fie sugerează că România a jucat de 

fapt rolul unui „cal troian” sovietic în Occident pentru diverse avanataje politico – economice. 

Ambele perspective au limitări și încep să fie combătute datorită curgerii timpului și 

deschiderii arhivelor.  

 Corpusul de documente scrise în jurul subiectului cercetat este orientat, preponderent, 

către partea represivă a serviciilor de securitate și informații românești. Cu unele excepții, aici 

am în vedere lucrările istoricilor Cristian Troncotă și Alin Spânu (care au tratat și chestiuni 

legate de structură, organizare, activitate a structurilor informative/contrainformative 

românești în diferite perioade de timp) și ale cercetătorilor din cadrul Consiliului Național 

pentru Studierea Arhivelor Securității, literatura consacrată domeniului nu poate fi 

caracterizată ca fiind una complexă. Acest lucru se datorează, în mare parte, imposibilității 
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cercetării unor documente de arhivă aparținând unor arhive diferite, lucru care generează 

cercetarea acelorași subiecte privite din alte perspective. Chiar și așa, materialul arhivistic 

disponibil este insuficient cercetat. Acesta este și unul dintre factorii care au stat la baza uneia 

dintre motivațiile pentru care am ales să cercetez relațiile dintre serviciile de securitate și 

informații româno – sovietice.  

În urma analizei materialelor științifice axate pe problematica serviciilor de securitate 

și informații românești în timpul perioadei comuniste a rezultat, din păcate, o dorință a unora 

dintre autori de a beneficia de câștiguri financiare de pe urma materialelor publicate, profitând 

de disonanța perceptivă care a dominat cultura de securitate a societății civile după anul 1989, 

cultură de securitate alterată de ceea ce a însemnat instituția Securității și activitatea represivă 

pe care o desfășura împotriva propriei populații. Asocierea termenului de „securitate” în 

mentalul colectiv al populaţiei civile cu o conotaţie exclusiv negativă, (probabil că imaginea 

încă persistă) a afectat orientarea volumelor apărute și spre elemente care să vizeze „bunele 

practici” în domeniu. Este adevărat că în ultimul deceniu s-a încercat o „reabilitare” a noţiunii 

de „securitate naţională” ca urmare a integrării României în NATO şi UE şi, impicit, 

compatibilizarea structurilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale cu cele ale statelor 

NATO – UE în vederea asigurării unei interoperabilităţi acţionale coerente.  

 Singurul studiu care face unele referiri la subiectul propriu-zis al cercetării doctorale a 

văzut lumina tiparului în 2015 și a fost elaborat de Florian Banu sub titlul: „De la colaborare 

la izolare. Relaţiile Securităţii cu serviciile similare din ţările Pactului de la Varşovia, 1955-

1989, partea I și partea II”, în Arhivele Totalitarismului, Anul XXIII, nr. 86-87, 1-2/2015 și 

88-89, 3-4/2015. Un alt studiu care are ca subiect relațiile dintre instituția Securității cu 

servicii similare din cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia  îl întâlnim la Stejărel Olaru 

și Georg Herbstritt „Stasi şi Securitatea”. Cam la atât se rezumă relațiile dintre Securitate și 

strcturile omoloage din sfera de infleunță sovietică. 

 Cercetarea relațiilor serviciilor de securitate și informații româno – sovietice este 

necesară pentru clarificarea naturii parcursului diferit în materie de politică externă și 

securitate al României în perioada 1964-1989. Desecretizarea arhivelor și accesarea lor în 

format fizic sau virtual evidențiază un parcurs diferit al României față de Uniunea Sovietică 

fără vreo agendă ascunsă, lucru care confirmă acele teze despre disidența naturală a României. 
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Cercetarea bibliografică și relevanța surselor pentru tema abordată 
 
 

 În scrierea propriu-zisă a lucrării de doctorat am urmat un plan al cercetării construit 

în jurul a trei mari piloni, clasificați astfel: 1) decizia cu privire la ceea ce am vrut să cercetez; 

2) planificarea cercetării; 3) efectuarea studiului de cercetare. În cadrul primului pilon, un 

aspect important l-a constituit cercetarea bibliografică și relevența surselor pentru tema 

abordată. Aici apar următoarele imperative: Care sunt elementele de noutate și ce va aduce 

nou cercetarea față de ceea ce s-a scris deja? Care sunt avantajele pe care le va aduce 

cercetarea și care este utilitatea ei pentru domeniul căreia se circumscrie? 

 Pentru redactarea unui produs cu valoare științifică, primul pas îl constituie cercetarea 

bibliografică. Am început prin lecturarea lucrărilor cu caracter general în limba română, dar 

care nu au tratat numai perioada 1964-1989, pentru acumularea unor cunoștințe generale 

despre serviciile de informații/contrainformații românești. Am urmărit aspecte care priveau 

organizarea, activitatea, metodele și mijlocele folosite în activitatea informativ – operativă, 

colaborările și schimburile de informații și, nu în ultimul rând, dacă au existat elemente de 

continuitate în momentul schimbărilor de regim politic. Scopul acestui demers a fost 

selectarea acelor lucrări care s-au apropiat de subiectul cercetat. 

 A urmat apoi studierea lucrărilor generale universale, unde volumul studiilor scrise 

este mai mare în comparație cu cele românești. Demersurile s-au axat asupra unei bibliografii 

sugerate de profesorul coordonator, al căror conținut este obligatoriu pentru familiarizarea și 

fixarea noțiunilor necesare construcției unei culturi de securitate aferente domeniului. Pentru 

că subiectul lucrării este concentrat în jurul relațiilor dintre serviciile de securitate și 

informații româno – sovietice, majoritatea studiilor generale universale parcurse au vizat 

serviciile de securitate și informații sovietice. Și aici au existat o serie de elemente pe care le-

am urmărit, de la organizare, activitate, metodele și mijlocele folosite în activitatea informativ 

– operativă, colaborări și schimburi de informații până la felul cum erau percepute de celelalte 

servicii se securitate și informații cu aspirații globale, frecvența și forța operațiunilor pe care 

le-au desfășurat. 

 După această etapă am continuat cercetarea cu studierea lucrărilor cu caracter special, 

românești și străine. Eforturile au fost mai ușoare față de etapa precedentă, datorită volumului 

mai mic de studii, studiile și articolele de specialitate având un rol aparte. 

 În urma parcurgerii celor două etape am selectat numai studiile care au avut legătură 

cu subiectul lucrării de doctorat, un număr important de studii nefiind utilizat sau relevant în 

elaborarea acesteia, deși au fost parcurse. 
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 După studiul lucrărilor cu caracter general și special românești și străine am continuat 

cercetarea surselor prin studierea arhivelor în format fizic și virtual. În ordinea relevanței și a 

volumului de dosare studiate a arhivelor în format fizic, menționez: Arhiva Consiliului 

Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Arhivele Naționale Istorice Centrale, Arhiva 

Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Militare Române. Prevalarea principiului relevanței 

a generat o restrângere a numărului de dosare folosite din fondurile de arhivă cercetate pentru 

redactarea lucrării, generând astfel o cercetare de tip calitativ.  

 Consider că supunera bibliografiei principiului relevanței este un element definitoriu 

pentru calitatea acesteia. Acest lucru se susține prin procesul de studiere a bibliografiei care 

conduce, intrinsec, la necesitatea revizuirii litaraturii de specialitate. 

 

Clasificarea surselor bibliografice 

 

 Majoritatea datelor despre tema cercetată au fost descoperite sau verificate în cadrul 

diverselor arhive în format fizic și virtual, românești și străine. Cele mai relevante date au 

provenit din: Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Arhivele 

Militare Române, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale Istorice 

Centrale, Administraţia Naţională a Arhivelor SUA, dar și din arhiva online a Proiectului de 

Istorie Internaţională a Războiului Rece „CWIHP” al Centrului Internaţional Woodrow 

Wilson, arhivele Proiectului de Istorie Paralelă pentru Cooperare şi Securitate fost Proiectul 

Paralel pentru NATO şi Pactul de la Varşovia puse la dispoziţie de Centrul pentru Studii de 

Securitate al Colegiului Tehnic Elveţian din Zürich, Arhiva de Securitate Naţională de la 

Universitatea „George Washington”, Arhiva CIA pentru liberul acces la informaţii, 

Rapoartele Radio Europa Liberă puse la dispoziţie de Open Society Fund – Fondul pentru o 

Societate Deschisă, Arhiva Departamentului de Stat al SUA. 

 Pentru rigoarea științifică, singurele studii care tratează exclusiv subiectul colaborării 

serviciilor de securitate și informații românești cu structurile similare sovietice le întâlnim la 

Florian Banu, sub titlul „De la colaborare la izolare. Relaţiile Securităţii cu serviciile similare 

din ţările Pactului de la Varşovia, 1955-1989, partea I și partea II”, în Arhivele 

Totalitarismului, Anul XXIII, nr. 86-87, 1-2/2015 și 88-89, 3-4/2015. Cele două articole 

constituie un punct de plecare pentru orice cercetător sau pasionat care vrea să abordeze un 

astfel de subiect. 

 Materiale bine documentate despre serviciile de securitate românești au fost elaborate 

de istoricul Cristian Troncotă și au avantajul experienței profesionale și didactice ale 
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autorului. Mă refer la „Istoria serviciilor secrete româneşti: de la Cuza la Ceauşescu”, 

„Torţionarii: istoria instituţiei Securităţii regimului comunist din România (1948-1964)”, 

„Duplicitarii: O istorie a Serviciilor de Informații și Securitate ale regimului comunist din 

România” edițiile I și II, toate materialele fiind profesionist redactate și întemeiate pe 

documente de arhivă. Materialele menționate sunt repere incontestabile pentru lucrările care 

au fost scrise pe marginea acestui subiect. 

 În aceeași optică a profesionalismului se înscriu: Mihai Pelin cu lucrarea „Culisele 

spionajului românesc: DIE 1955-1980”, Stejărel Olaru și Georg Herbstritt, „Stasi şi 

Securitatea”, Denis Deletant „Ceauşescu şi Securitatea. Constrângere şi disidenţă în România 

anilor 1965-1989”, Oprea Marius „Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente 

(1949/1989)”, toate lucrările fiind construite în jurul documentelor primare, cu precizarea că 

unele dintre ele au o abordare mai subiectivă.  

 O bază materială bine documentată care se referă la serviciile de securitate românești a 

fost redactată în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Într-o 

ordine cronologică amintesc: „Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989: dicţionar”, „Trupele de 

Securitate (1949-1989)”,  „Securitatea. Structuri – cadre. Obiective şi metode”, vol. I (1948-

1967) și vol II (1967-1989), „Partidul şi Securitatea. Istoria unei idile eşuate (1948-1989)”, 

toate avându-i ca editori pe Florica Dobre, Luminița Banu, Florian Banu, Liviu Țăranu, Silviu 

B. Moldovan. Materialele științifice create în interiorul instituției ajută la conturarea unei mai 

bune imagini asupra activității serviciilor de securitate românești, chiar dacă multe aspecte 

așteaptă să fie încă tratate.  

 Tot în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității utile mi-au 

fost și „Caietele CNSAS” alături de bazele virtuale de accesare a unor documente privind 

managementul instituțional în perioada 1947-1989 din cadrul Ministerului de Interne. 

 Trei lucrări de referință avându-l ca autor pe Larry L. Watts pot fi folosite ca surse de 

inspirație pentru mai multe subiecte importante care privesc istoria, relațiile internaționale, 

securitatea, inițiativele în materie de politică externă și securitate ale României la nivel 

regional și internațional. Este vorba despre volumele, „Fereşte-mă, Doamne, de 

prieteni..Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România” (2011) , „Cei dintâi vor fi cei 

din urmă: România şi sfârşitul Războiului Rece” (2013) şi „Oaia albă în turma neagră. Lupta 

pe frontul intern: politica de securitate a României în perioada Războiului Rece (2018)ˮ, 

impresionante prin numărul mare de surse bibliografice, 803. Cele trei lucrări sunt binevenite, 

având în vedere că sunt scrise de un autor străin, cetăţean SUA, foarte bun cunoscător al 

realităţilor româneşti prin funcţiile ocupate, atât înainte cât şi după evenimentele din 
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decembrie 1989, cu precizarea că anumite informații şi percepţii trebuie tratate cu mult spirit 

critic. 

 Pentru că perioada de timp supusă cercetării, 1964-1989, cuprinde și evenimentele 

sensibile din anul 1989 se disting, prin perspectivele viabile pe care le propune asupra 

evenimentelor din acea perioadă, lucrările istoricului Alex Mihai Stoenescu, „Istoria 

loviturilor de stat din România: 1821-1999. Cele trei dictaturi, vol. IV, part. I. și II «Revoluția 

din decembrie 1989 – o tragedie românească»” și volumul „Interviuri despre revoluţie”.  

 Tot pe această nișă se încadrează volumele de documente editate de Constantin Sava și 

Constantin Monac „Revoluţia română din decembrie 1989 retrăită prin documente şi mărturii” 

și Dumitru Preda și Mihai Retegan „1989: principiul dominoului. Prăbuşirea regimurilor 

comuniste europene”, ambele cu conținuturi distinctive pentru evenimentele din 1989. 

 Literatura de specialitate din România, fără a menționa lucrările de memorialistică, la 

atât se rezumă în a oferi informații despre subiectul cercetat. 

 În ceea ce privește literatura de specialitate străină, lucrurile sunt mai diversificate, dar 

nu este satisfăcută nevoia tratării unui spectru mai larg de subiecte privind domeniul 

securității și al informațiilor. Cele mai multe studii privind serviciile de securitate și informații 

sovietice sunt de proveniență anglo – americană și sunt redactate de foști defectori ai KGB 

sau GRU în colaborare cu istorici de marcă. Britanicul Christopher Andrew este unul dintre 

artizanii domeniului prin volumele scrise în co – autorat cu: Oleg Gordievski, „KGB – Istoria 

secretă a operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov” și Vasili Mitrokhin, „Arhiva 

Mitrokhin. KGB în Europa şi în Vest”, „Arhiva Mitrokhin. KGB-ul în lume, vol. II”, „The 

Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB”, „The 

World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World”. Lucrările descriu 

operațiunile KGB-ului încă de la înființarea CEKA (1917) și până la prăbușirea URSS oferind 

o imagine amplă asupra activități globale duse de serviciile de securitate și informații 

sovietice. Anumite informații cuprinse în paginile lucrărilor trebuie trecute prin filtrul rațiunii 

și al spiritului critic pentru că, de exemplu, cele care fac referire la acțiunile KGB în România 

nu se confirmă  în totalitate din surse românești. Cărțile menționate mai sus sunt veritabile 

instrumente în deschiderea unor noi căi de cercetare, fiind și primele care oferă la final anexe 

cu organigramele KGB, PGU, rezidenturile sovietice, rezidenții sovietici din diferite țări de pe 

glob. 

 Instrumente utile de cercetare au fost și volumele redactate de: Stéphane Courtois, et. 

al. „The Black Book of Communism”, Dallin Alexander și George W. Breslauer „Political 

Terror in Communist Systems”, Eric Fratinni, „KGB. Fantomele de la Lubianka”, Kenneth C. 
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Keating, „Maskirovka: The Soviet System of Camouflage”, David E. Murphy, Serghei A. 

Kondrașev, George Bailey, „Battleground Berlin: CIA vs KGB in the Cold War”, Victor 

Suvorov, „Inside the Soviet Military Intelligence”. Unele dintre materialele menționate sunt 

importante și prin trimiterile bibliografice pe care le fac. 

 Dicționarele, enciclopediile și cronologiile străine au ajutat la explicarea unor termeni 

și plasarea lor, din punct de vedere cronologic, în istoria securității. Aș enumera: Phlip 

Knightley, „The Second Oldest Profession: Spies and Spying in the Twentieth Century”, Lee 

Lerner și Brenda Wilmorth Lerner, „Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security”, 

volumele I-III, Polmar Normar, Allen B. Thomas, „The Encyclopedia of Espionage”, Robert 

W. Pringle, „Historical Dictionary of Russian and Soviet Intelligence”.  

 Aceasta este o expunere sintetică a stadiului cercetării subiectului pe care l-am avut 

spre documentare. Există limitări, în sensul inexistenței unui document/volum care să se 

refere strict la tema cercetată. Aș include aici și materialele care nu pot fi consultate în format 

fizic și nici online, dar care ar fi fost necesare.  

 

Necesitatea unei cercetării suplimentare pentru tema propusă 

  
 Relațiile dintre România cu actorii politici internaționali din Estul geografic, indiferent 

că vorbim despre Rusia imperialistă/Uniuniea Sovietică/Federația Rusă se pot înscrie, cu mici 

excepții, într-un tipar mai degrabă conflictual decât într-unul al cooperării. Acest lucru nu 

exclude momentele pozitive din cadrul relațiilor bilaterale de-a lungul timpului. Pentru 

perioada 1964-1989, România a avut deseori luări de poziție diferite sau nuanțate față de 

Uniunea Sovietică pe teme de politică externă, securitate, apărare sau chiar ideologice. Astfel 

s-a conturat o concurenţă acerbă care pe alocuri a împrumutat formele uni adevărat război 

secret între România și celelalte state socialiste conduse de Uniunea Sovietică, alimentat de 

poziționările conflictuale de la nivel politic. Războiul nevăzut s-a purtat cu mijloace umane și 

materiale importante, având ca obiectiv discreditarea României în plan internațional și 

pedepsirea ei pentru „erezia” în cadrul sistemului socialist. Mijloacele cu care Uniunea 

Sovietică a dus acest război de uzură împotriva României s-a concretizat printr-un amplu 

program de măsuri active, greu de identificat și documentat. Putem vorbi despre un „Război 

Rece” instalat între Uniunea Sovietică și România, dominat de hegemonul sovietic. 

 Aceleași metode și mijloace utilizate împotriva României de către Uniunea Sovietică 

au valabilitate și în prezent. Programul de măsuri active dezvoltat de sovietici este practicat și 

în prezent, mult mai sofisticat, de Federația Rusă împotriva statelor catalogate ca fiind ostile. 
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Și din acest motiv am considerat necesar realizarea unui cercetări documentate științific care 

să servească drept model de „lecții învățate” având ca bază experiența trecutului. 

 Parcurgerea literaturii de specialitate, în mare parte consacrată abuzurilor și activității 

de poliție politică a instituției Securității din România, m-a determinat să îmi concentrez 

atenția asupra documentării științifice a filonului profesional al aparatului Securității, mai 

puțin cunoscut. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără declasificarea unor documente de arhivă 

care să ofere date despre dimensiunea informativ – operativă a unor departamente ale 

instituției Securității. Mă refer aici la activitatea Unității Militare de contraspionaj intern – 

extern anti – țările socialiste, un răspuns românesc la programul de măsuri active desfășurat 

de sovietici în strânsă colaborare cu celelalte state socialiste. 

 Înființarea unei astfel de structuri, ca răspuns la programul de măsuri active coordonat 

de sovietici împotriva României, nu putea fi încadrată ca acțiune care să evidențieze bunele 

relații dintre cele două state. Posibilitatea studierii documentelor de arhivă a evidențiat 

amploarea războiului ascuns dintre cele două state. Pe teritoriul României acționau adevărate 

rețele de agenți de influență și spioni ale căror scop vizau subminarea României. 

 Documentarea acestor activități informativ – operative, urmărind un cadru 

metodologic științific, se impunea cu stringență pentru a demonstra existența războiului 

subteran dintre România și Uniunea Sovietică. 

 

Metodologia lucrării 

 
Enunțarea obiectivelor propuse pentru cercetare  

 În redactarea lucrării de doctorat am avut în vedere mai multe obiective de cercetare. 

 Primul obiectiv se referă la controlul politic al activității serviciilor de securitate și 

informații românești, dacă s-a reușit un control eficient și dacă a afectat activitatea 

structurilor. Obiectivul de cercetare este construit în jurul unei comparații retrospective, prin 

dezvoltarea unei probleme deja abordată. Create după model sovietic la directivele partidului 

unic, serviciile de securitate și informații românești au jucat rolul pe care CEKA îl jucase cu 

trei deceni mai devreme în URSS. Geopolitica la nivel internațional și antagonizarea 

blocurilor ideologice au determinat factorul politic să decidă înlocuirea majorității cadrelor 

vechi cu unele noi, bine pregătite. Au existat perioade de timp marcate de un control strict și 

perioade marcate de un control slab al politicului asupra activității Departamentului Securității 

Statului. Înlocuirea personalului cu unul performat în interiorul structurilor 
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informative/contrainformative a dus la un control slab al factorului politic asupra activității 

serviciiilor de securitate și informații. Mecanismele de control: Secția Administrativ – Politică 

a Comitetului Central, Direcția Politică a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Politică și 

serviciile de cadre ale Securității, cu toate redenumirile și reorganizările lor, au fost 

mecanisme de control doar în aparență. În realitate nu a existat un control asupra activității 

instituţiei Securității așa cum va reieși din corpul lucrării. Am avut în vedere și o altă 

problemă. Pornind de la realitatea că cel puțin în primii zece ani de la momentul  înființării, 

Securitatea a fost condusă de foști ofițeri de informații sovietici (Gheorghe Pintilie și 

Alexandru Nicolschi), care la rândul lor erau sprijiniți de o întreagă pleiadă de consilieri 

sovietici, evident cu toții ofițeri de securitate, poate fi avansată ideea că cei din conducerea 

Partidului Muncitoresc Român erau controlați și manipulați de sovietici. 

 Al doilea obiectiv de cercetare urmărește să demonstreze dacă au existat persoane 

duplicitare la conducerea diferitelor structuri ale Departamentului Securității Statului și dacă 

aceste persoane au informat sau nu corect factorul decizional și dacă serveau sau nu și 

interesele altor servicii de securitate și informații. Am avut în vedere îmbinarea abordării 

confirmatorie cu cea exploratorie. Obiectivul se bazează pe cercetări deja efectuate, partea 

confirmatorie, și pe caracterul de oportunitate prin investigarea unor documente de arhivă 

recent declasificate, partea exploratorie.    

 Parcurgea materialului științific din România confruntat cu surse științifice externe, 

atestă existența unui nucleu în primul eșalon al Securității care în perioada anilor 1965-1978 a 

dirijat fluxurile informaționale bidirecțional. Defectarea generalului Ion Mihai Pacepa, ca și a 

altor peste 30 de ofițeri din structurile externe ale instituției Securității,  a însemnat o pierdere 

a încrederii lui Nicolae Ceaușescu în corectitudinea informațiilor venite pe filiera serviciilor 

de securitate și informații, neîncredere care se va manifesta până la căderea regimului 

comunist. Asta nu înseamnă că Departamentul Securității Statului nu a acționat coerent în 

majoritatea acțiunilor sale. Factorul politic zădărnicea în multe rânduri activitatea aparatului 

de securitate românesc, mai ales în cazurile unor demascări de agenți dubli nesancționați 

corespunzători, de unde se deduce slaba pregătire a politicului în domeniul securității și 

informațiilor. Chiar dacă mai mulți ofițeri din rândurile serviciilor de securitate și informații 

românești au fost documentați ca oferind informații adversarilor informativi ai României, nici 

unul nu a compărut în fața instanțelor militare. Nicolae Ceaușescu a ordonat schimbarea lor 

din funcție, greșeală care până la urmă se pare că i-a fost fatală, în sensul că toți au fost 

„reactivați” de diferiții adversari informativi ai României în timpul evenimentelor din 

decembrie 1989, dar şi după aceea. 
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 Al treilea obiectiv de cercetare, construit în jurul unei analize conceptuale simple, 

urmărește să identifice dacă a existat sau nu un conflict real între serviciile de securitate ale 

României și Uniunii Sovietice și de cine a fost întreținut acest conflict. Decopertarea 

documentelor de arhivă evidențiază existența unui conflict, în mare parte datorat 

reverberațiilor politice. Pozițiile distincte ale României în cadrul Organizației Tratatului de la 

Varșovia, relațiile politico – diplomatico – militare – informaționale pe care le-a dezvoltat cu 

doi dintre adversarii declarați ai Uniunii Sovietice (SUA și China), relațiile cu statele 

occidentale și cu cele din Orientul Mijlociu, vor face din România ținta unui război 

informațional dus cu resurse umane și materiale mari în încercarea de a izola Bucureștiul pe 

arena politică internațională. Agendele de securitate separate ale României și Uniunii 

Sovietice au avut implicații asupra gradului de colaborare dintre cele două servicii secrete. 

 Al patrulea obiectiv urmărește documentarea implicării factorului extern în tranziția de 

regim din 1989. Noianul de lucrări elaborate pe marginea evenimentelor din decembrie 1989, 

aproximativ 300 de lucrări scrise până în prezent, nu generează o opinie unanim acceptată din 

cauza intereselor, avantajelor materiale, egoismului politic etc. Din perspectiva mea, prezența 

factorului extern în evenimentele din decembrie 1989 este un adevăr și trebuie documentat ca 

atare. 

 

Enunțarea ipotezei generale de lucru 

 

 Având ca exemplu ierarhia trebuinţelor umane propusă de psihologul umanist 

american Abraham Maslow, prin care nevoia de securitate este situată la nivelul al doilea de 

la baza piramidei (după nevoile fiziologice), coroborată cu ideea că serviciile de securitate și 

informații sunt în permanență prima linie de apărare, conservare și promovare a valorilor 

naţionale ale unui stat, am considerat necesar un studiu referitor la relaţiile serviciilor de 

securitate şi informaţii româneşti cu structurile similare sovietice în perioada postbelică, 

fundamentat pe aspectele logice și euristice ale ipotezelor de cercetare: logice pentru că sunt o 

concepție coerentă care poate fi transmisă mai departe și acceptată, iar euristică pentru că 

cercetarea înscrie în circuitul științific informații noi cu scopul de a descoperi și demonstra 

adevărul.  

 În cercetările întreprinse pentru redactarea tezei de doctorat am folosit ambele 

dimensiuni ale ipotezelor de cercetare: generalitatea pentru că m-au interesat în edificarea 

corpului lucrării cazurile generale iar pentru acest lucru variabilele de cercetare au fost 

adevărate indiferent de împrejurările spațio – temporare, dar și specificitatea când am făcut 
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referire la anumite persoane care au influențat activitatea de securitate din România în 

perioada 1964-1989. 

 În elaborarea ipotezelor de cercetare am avut în vedere: a) caracterul de presupunere, 

supoziție al acestora cu perspectiva obținerii unui rezultat relevant pentru conținutul lucrării; 

b) existența unor date sau informații pe care ipotezele să le aibă la bază; c) cercetarea 

relațiilor, de ordin cauzal, dintre variabilele de cercetare, în cazul de față variabilele fiind 

fenomene cu caracter istoric; d) existența unui proces de cercetare care să infirme sau să 

confirme ipotezele de cercetare. 

 Ipoteza generală a lucrării de doctorat este axată în jurul ideei de colaborare și 

schimburi de informații ale Departamentului Securității Statului cu serviciile similare 

sovietice, cât de bună a fost colaborarea și dacă acest lucru a avut un impact direct, asupra 

evoluției serviciului, securității naționale și a evoluției României în plan internațional după 

1989. Pentru un stat mic, cum a fost și este România, era imposibil să-și asigure necesarul de 

informații cu privire la dezvoltarea economico – socială. Schimburi de informații bilaterale și 

multilaterale între serviciile de securitate din România și cele din Uniunea Sovietică au existat 

însă se vor diminua considerabil spre finalul Războiului Rece. Acest lucru a avut două mari 

consecințe: a) lipsa unui cadru bine statuat și dezvoltat, care să se manifeste pe tot parcursul 

Războiului Rece, unde să aibă loc întâlniri bilaterale și multilaterale între serviciile de 

securitate și informații românești cu structurile similare sovietice și cu cele ale țărilor membre 

din cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia. Astfel, s-a creat sotuația ideală pentru 

desfășurarea unor contacte izolate între unii ofițeri de securitate români cu omologi sovietici, 

unde avea loc un transfer ilegal de informații despre persoane, evenimente, situația politico – 

economico – militară a României către serviciile secrete sovietice; b) inexistența unor 

contacte oficiale între serviciile de securitate și informații românești cu cele sovietice a făcut 

ca Departamentul Securității Statului să se găsească izolat în apropierea și în timpul 

evenimentelor din decembrie 1989, lucru care, din punctul meu de vedere, a contribuit la 

destructurarea instituției Securității și a statului. 

 Ipoteza secundară a lucrării se referă la dimensiunea războiului secret dintre cele două 

servicii de securitate și informații. Consider că războiul secret coordonat de sovietici prin 

programul de măsuri active a vizat și o izolare a serviciilor de securitate și informații 

românești. Serviciile de securitate și informații românești nu făceau parte din comisia pentru 

schimbul de informații dintre țările membre ale Tratatului. Aceste premise, dar și altele 

conduc la conturarea unei imagini despre un război nevăzut profesionist aplicat. Din 
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conținutul lucrării reiese că mișcările politice contrare crezului comunist erau cele care 

provocau contrareacții la nivelul serviciilor de securitate și informații. 

 România a avut un răspuns, la nivelul activității serviciilor de securitate și informații, 

la războiul secret dus de Uniunea Sovietică prin programul de măsuri active. Instituția 

Securității din România a înființat structuri speciale care să contracareze acțiunile țărilor 

socialiste pe teritoriul României. Crearea Unităţii Militare de contraspionaj intern – extern 

anti – țările socialiste este cel mai bun exemplu al contrareacției românești. Evoluția, formele 

de organizare și activitatea structurii de contraspionaj se înscriu pe linia profesionalismului 

serviciilor de informații/contrainformații românești, impus de necesitățile timpului. Pe 

parcursul tezei am demonstrat că, în ciuda unei perioade în care activitatea Unității Militare de 

contraspionaj intern – extern anti – țările socialiste a fost viciată de persoanele existente la 

conducerea ei, în marea parte a existenței sale și-a demonstrat latura profesională în activitate. 

  

Metodologia de cercetare abordată. Tehnici și metode folosite în culegerea și analiza 

datelor generate de cercetare 

 

 Metodologia folosită în scrierea lucrării a fost cea a cercetării istorice, care are ca 

fundament rigoarea științifică, iar aceasta din urmă aplicată în studierea serviciilor de 

securitate și informații nu poate fi obținută decât prin introducerea unor criterii și reguli care 

să diferențieze legenda de informație. O astfel de metodologie de cercetare mi-a fost inspirată 

de următoarele lucrări: Paul Ricoeur, „Istorie și adevăr”, București, Editura Anastasia, 1996;  

Jerzy Yopolsky, „Metodologia istoriei”, București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987; 

Alex Mihai Stoenescu, „Introducere în studiul istoriei”, București, Editura RAO, 2013. 

 Scopul utilizării meteodologiei cercetării istorice a fost acela de a introduce principii, 

reguli și metode, adică instrumentul științific pentru identificarea adevărului. Din analiza 

documentelor de arhivă și interpretarea lor, prin metodele și mijloacele metodologiei 

cercetării istorice, am transferat analiza materialelor studiate de la aspecte formale (modul de 

redactare al documentelor, importanța lor, relevanța pentru securitatea națională a României), 

la cele conceptuale: ce date din studiul documentelor au caracter științific. Un rol important în 

acest proces l-a avut și autoritatea auctorială. 

 Documentele de arhivă au fost principalul izvor al cercetării metodologice istorice. 

Am urmărit verificarea acurateții informației cuprinse în documentele de arhivă cu documente 

din arhive străine sau cu lucrări de memorialistică. Subliniez că nu a existat întotdeauna o 

autoritate a documentelor în raport cu faptele, situațiile sau persoanele implicate, iar realitatea 



27 

 

nu a fost confirmată totdeauna prin studiul documentelor. Documentele de arhivă nu trebuie 

confundate cu informația, de aici și preocuparea mea de a înțelege intenția pentru care a fost 

creat documentul, ca suport material, și stabilirea valorii informaționale a acestuia în raport cu 

realitatea. Aici apare și o limitare a cercetării, deoarece întotdeauna va exista o distanță între 

consumarea faptelor și înregistrarea lor. Logica demonstrează că izvoarele, în calitate de surse 

primare, vor fi incomplete pentru că nu pot cuprinde complexitatea faptelor, resorturile 

acționale sau consecințele în timp. 

 Nu cred în miturile create în jurul anumitor persoane sau evenimente care au marcat 

istoria serviciilor de securitate și informații din România, dar nici în modestie atunci când 

vine vorba despre prezentarea corectă a unor fapte din istoria noastră. Istoria relațiilor româno 

– sovietice este una complexă, iar investigarea relațiilor dintre serviciile de securitate și 

informații ale celor două țări este un instrument util pentru a înțelege relațiile dintre cele două 

state în prezent. Lucrarea scoate în evidență existanța programului de măsuri active coordonat 

împotriva României care a generat un război informațional clandestin, dar fără dimenisuni 

exagerate având în vedere faptul că România nu a părăsit niciodată Organizația Tratatului de 

la Varșovia, deși a avut această intenție, iar în 1989 se afla în sfera de influență sovietică. 

Nu am folosit decât în mică măsură sursele memorialistice. Deși sunt aproape 30 de 

memorialiști din rândul foștilor ofițeri de securitate care și-au scris amintirile în paginile unor 

lucrări, constatarea mea a fost că sunt surse total subiective și de cele mai multe ori 

justificative. Având în vedere sfârșitul sângeros și total lipsit de glorie al instituției Securității 

regimului comunist din România în decembrie 1989, tonul justificativ predomină, iar nu de 

puține ori se constată o totală contradicție, în special la cei care au apărut în fața tribunalelor 

militare.  

O caracteristică generală pentru studierea serviciilor de securitate și informații o 

reprezintă problematica studierii, deficitară atât din motive obiective, cât şi subiective. 

Motivele obiective sunt justificate de lipsa de transparenţă a unor arhive, în care se află date 

cu caracter istoric despre organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de informaţii. 

Motivele subiective sunt generate de cele obiective, fiind consolidate de lipsa unor materiale 

de interes cu caracter exhaustiv. Astfel, am utilizat mai multe tipuri de metode: a) calitativă – 

pentru că din numărul mare de documente cercetate le-am utilizat pe cele mai relevante. De 

exemplu, din cele 2.700 de dosare ale fondului de arhivă a Unității Militare de contraspionaj 

intern – extern anti – ţările socialiste care se află în Arhiva Consiliului Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității, am studiat peste 1.000 de dosare din care am folosit doar 22 

de dosare pentru redactarea lucrării; b) cantitativă – prin numărul mare de documente studiate, 
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în bibliografia lucrării se regăsesc cinci arhive diferite; c) de tip analitic – multe dintre 

documentele studiate au fost analizate și sintetizate pe loc, pentru că programul restrâns de 

studiu alături de volumul mare de documente nu permiteau parcurgerea integrală a lor la 

sediul diferitelor arhive; d) comparativă – multe dintre informațiile găsite în anumite volume 

au fost comparate cu documentele primare, dar și invers. Pe baza metodei comparative am 

putut verifica riguros anumite date și informații, sau, nu de puține ori, am extras esențialul 

spre a-mi putea orienta cercetarea spre alte direcții. 

 De asemenea, am recurs la o analiză din perspectiva descriptivă dar și explicativă a 

evenimentelor atestate documentar. Pe tot parcursul investigației am făcut apel la critica 

istorică, în conformitate cu regulile impuse de marele istoric francez Marc Bloch în lucrarea 

sa de referință „Pledoarie pentru istorie”, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2007.  

 În fundamentarea demersului ştiinţific am optat pentru o abordare cronologică a 

evenimentelor, dar şi interdisciplinară prin utilizarea unor concepte din mai multe domenii: 

securitate, istorie, relaţii internaţionale, geopolitică, geostrategic, drept. Întreaga lucrare este 

bazată pe cercetări în arhivele României şi o bibliografie diversificată: documente inedite, 

documente editate, jurnale şi memorii, publicaţii periodice, dicţionare, cronologii, 

enciclopedii, lucrări generale şi speciale, studii şi articole de specialitate, site-uri web. 

 

Etapele cercetării. Dificultăți și limitări întâmpinate în culegerea și selectarea datelor 

Au existat mai multe etape ale procesului doctoral. Pe lângă decizia cu privire la 

subiectul pe care am vrut să-l cercetez și planificarea programului de cercetare a urmat 

colectarea datelor, procesarea și apoi expunerea lor.  

 Prima etapă a însemnat parcurgerea unor materiale cu caracter general și special 

despre subiectul ales. Majoritatea volumelor citite au fost alese de comun acord cu 

coordonatorul lucrării. 

 A doua etapă a reprezentat-o studiul în diferite arhive, o etapă cronofagă. Prin 

documentarea făcută am înscris pentru prima dată în circuitul științific fonduri de arhivă care 

conțin date despre: relațiile României cu Uniunea Sovietică; activitatea Unității Militare de 

contraspionaj intern – extern anti – țările socialiste; implicarea unor forțe externe în 

evenimentele din decembrie 1989. 

 În acest sens primele demersuri au fost făcute în Arhiva Consiliului Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității, arhive care reprezintă baza edificării lucrării de doctorat. În 

cadrul acestor arhive, documentarea s-a făcut atât la Direcţia Arhivă Popeşti – Leordeni, cât şi 
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la Direcţia Arhivă Centrală din Bucureşti. Principalele fonduri arhivistice analizate au fost: 

„Bibliotecă”, „Documentar”, „Direcția Juridică (DJ)”, „Direcţia Management şi Resurse 

Umane (DMRU)”, „FCX”, „Ministerul de Interne – Direcţia Management şi Resurse Umane 

(MI – DMRU)”, „Ministerul de Interne – Direcţia Secretariat – Juridică (MI – DS-J)”, 

„Serviciul de Informaţii Externe (SIE)”.  

 Referitor la fondul arhivistic „FCX”, recent declasificat, din cele aproximativ 2700 de 

dosare transmise de Serviciul Român de Informaţii către Consiliul Național pentru Studiul 

Arhivelor Securității în baza OUG nr. 24 din 10.03.2008, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 293/2008, am studiat peste o treime din materialul documentar. Cercetarea 

fondului de arhivă „FCX” privind activitatea Unității Militare de contraspionaj intern – extern 

anti – țările socialiste se distinge din mai multe puncte de vedere. Arhiva operativă a fost 

analizată urmărind câteva elemente: data deschiderii dosarului persoanelor care făceau 

obiectul activității Unității Militare de contraspionaj intern – extern anti – țările socialiste, 

naționalitatea, cetățenia, deplasări efectuate în străinătate, limbi străine cunoscute, profesia și 

pregătirea intelectuală, forma dosarului (dosar de urmărire informativă, mapă de verificare, 

mapă de supraveghere generală), metodele folosite în activitatea informativ – operativă 

(tehnică operativă, scrisori, filaj, investigații, percheziții secrete, rețea informativă), mijloace 

utilizate (combinația informativă, cercetare informativă legendată, joc operativ), soluția de 

finalizare (informarea organelor de precuratură, luarea unor măsuri preventive: atenționare, 

influențare). Din studiul unităților arhivistice au reieșit câteva aspecte cu caracter general: 

majoritatea persoanelor care făceau obiectul activității Unității Militare de contraspionaj 

intern – extern anti – țările socialiste au făcut deplasări frecvente în străinătate, cunoșteau 

limbi străine, aveau contacte sau erau în legătura unor persoane documentate ca aparținând 

serviciilor de securitate și informații din spațiul de competență al structurii de securitate şi 

informații; multe dintre persoanele care au fost deportate în Uniunea Sovietică și recrutate de 

serviciile de securitate sovietice au fost documentate la revenirea în țară și recrutate de 

Unitatea Militară de contraspionaj intern – extern anti – țările socialiste în problema „Foști 

agenți sovietici”; cetățenii români, în special ofițerii din instituțiile de forță ale statului român, 

trimiși la studii în Uniunea Sovietică reveneau în țară căsătoriți cu cetățene sovietice, motiv 

pentru care a fost deschisă problema specială „Rezidente foste rezidente”; majoritatea 

dosarelor deschise în apropierea evenimentelor din decembrie 1989 au rămas deschise. 

 Principalele fonduri arhivistice studiate în arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor 

Externe, depozitată la sediul Guvernului României, au fost: „Problema 220. Relaţiile RSR – 

URSS”, despre relațiile dintre România şi Uniunea Sovietică, „Problema 23.9V3. Tratat 
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Varşovia. Direcţia I Relaţii” cu trimitere la întrunirile ţărilor membre ale Organizaţiei 

Tratatului de la Varşovia, „Problema 241/9.S.7.” consacrat poziţiei României faţă de procesul 

ante şi post Helsinki 1975 şi a necesităţii organizării unei Conferinţe pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa, dar şi alte fonduri arhivistice conţinând dosare nepaginate, axate pe 

principalele telegrame emise de ambasadele României din ţările socialiste.  

 Studiul în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe m-a ajutat să identific principalele 

subiecte care au determinat tensiuni în relațiile dintre București și Moscova. Fondul 

„Problema 220. Relaţiile RSR – URSS” a fost fotocopiat aproape integral și analizat în 

vederea extrageii informațiilor relevante pentru tema cercetării. 

 Privitor la studiul în cadrul Arhivelor Militare Române, a existat un schimb de scrisori 

între subsemnatul și Ministerul Apărării Naționale cu privire la accesul la documente de 

arhivă privind evenimentele din decembrie 1989. Astfel, în baza Hotărârii nr. 94/2010 pentru 

declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naţionale, în 

vigoare de la 16.10.2010, mi s-a permis accesul la studiul documentelor cuprinse în anexele 1 

şi 2 a HG 94/2010. Menţionez că declasificarea informaţiilor din dosarul 97/P/1990- „Dosarul 

Revoluţiei din 1989”, aflat la Secţia Parchetelor Militare/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, pentru care emitenţii/deţinătorii şi-au dat acordul privind declasificarea, în 

vederea punerii acestora la dispoziţia „Asociaţiei 21 Decembrie 1989”, în condiţiile Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare, mi-a fost foarte utilă. Fondurile de arhivă studiate la Centrul de Studii și Păstrare a 

Arhivelor Militare Istorice de la Pitești, 2306 și Colecția „R.I.J.O. – 2”, sunt pentru prima dată 

înscrise în circuitul științific. De asemenea, a existat un schimb de scrisori și cu Direcția de 

Informații Militare, demers în urma căruia am primit materialele solicitate. 

 Tot în cadrul Arhivelor Militare Române, de data aceasta la Serviciul Istoric al 

Armatei de pe lângă Statul Major al Forțelor Terestre am studiat mai multe documente. 

Analiza dosarelor de arhivă microfilmate a fost obturată pe de o parte, din cauza programului 

scurt de studiu (09:00-14:00), pe de altă parte din cauza interzicerii proceselor de fotografiere, 

scanare sau xeroxare, (din cauza conţinutului: hărţi operative, contracte privind transferul de 

armament, etc. care nu puteau fi date spre cercetare). Astfel, dosarele de arhivă relevante au 

fost transcrise fie parţial, fie integral, sau supuse direct procesului de analiză – sinteză. 

 Studiul în cadrul Arhivelor Naționale Istorice Centrale a reprezentat al doilea pilon de 

cercetare ca importanţă în vederea redactării referatelor de cercetare ştiinţifică, articolelor 

susţinute în cadrul diverselor comunicări ştiinţifice, implicit a lucrării de doctorat. Printre 

fondurile arhivistice studiate se numără: „CC al PCR – Secţia Administrativ – Politică”, „CC 
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al PCR – Secţia Cancelarie (1980-1989), vol. II (1954-1965), vol. IV (1966-1973)”, „CC al 

PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie (1921-1976)”, CC al PCR – Secţia Relaţii Externe 

(1966-1981; 1983)”, „CC al PCR – Secţia Relaţii Externe – Nicolae Ceauşescu – Alfabetic 

(1965-1989)”, „Consiliul de Stat. Decrete (1951-1956)”, „Consiliul de Stat. Decrete (1956-

1960)”, „Tratatul de la Varşovia”. Pentru studierea fondul arhivistic „Tratatul de la Varşovia”, 

de importanţă majoră pentru redactarea lucrării de doctorat, au fost necesare aprobări speciale 

din partea directorului Arhivelor Naționale Istorice Centrale, devenind astfel primul cercetător 

care a studiat aproape integral fondul de arhivă la sediul Arhivelor Naționale Istorice 

Centrale. 

 O a doua etapă a constituit-o documentarea în diverse biblioteci pentru elaborarea 

referatelor de cercetare şi a articolelor ştiinţifice. De un real folos au fost Biblioteca 

Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, Biblioteca Centrală Universitară, 

Biblioteca Cercului Militar Naţional.  

 Lucrările speciale scrise în jurul domeniilor securitate naţională şi informații au fost 

studiate prin împrumut sau la faţa locului, un rol deosebit avându-l Biblioteca Academiei 

Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, datorită specificului.  

 Biblioteca Centrală Universitară a fost furnizoarea lucrărilor cu caracter general, a 

consultării ziarului „Scânteia”, „Monitorului Oficial” etc.  

 Pentru publicaţiile periodice: hebdomadare, lunare, trimestriale, anuale, cu specific 

militar am efectuat stadii de cercetare în cadrul Bibliotecii Cercului Militar Naţional, 

îngreunate din cauza inexistenţei unui sistem electronic care să faciliteze căutări rapide. 

Menționez că cercetările au început anterior anului 2014, iar multe lucrări au fost consultate 

înaintea admiterii la doctorat. 

 A treia etapă se referă la consultarea lucrărilor în format electronic înscrise în circuitul 

ştiinţific de: Proiectul de Istorie Internaţională a Războiului Rece „CWIHP” al Centrului 

Internaţional Woodrow Wilson; Proiectului de Istorie Paralelă pentru Cooperare şi Securitate 

fost Proiectul Paralel pentru NATO şi Pactul de la Varşovia puse la dispoziţie de Centrul 

pentru Studii de Securitate al Colegiului Tehnic Elveţian din Zürich, Arhiva de Securitate 

Naţională de la Universitatea „George Washington”; Arhiva CIA pentru liberul acces la 

informaţii; Rapoartele Radio Europa Liberă puse la dispoziţie de Open Society Fund – 

Fondul pentru o Societate Deschisă; Arhiva on – line a Departamentului de Stat al SUA – 

Foreign Relation of the United States. Documentele existente în fomat electronic au 

contribuit decisiv la înţelegerea modului de acţiune al celor două blocuri militare existente în 

timpul Războiului Rece: NATO şi Organizaţia Tratatului de la Varşovia.  
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 Cercetătorii şi experţii în securitate internaţională au extras din arhivele fostelor state 

membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia în special documente relevante pentru 

subiectele abordate inclusiv de subsemnatul. 

 Fără a minimiza importanţa lor, arhivele on – line a puţinelor reviste dedicate studiilor 

de securitate şi informații au fost absolut necesare şi utile deopotrivă. Amintesc aici: „Revista 

Română de Studii de Intelligence” (RRSI), revista „Studia Securitatis”, „Infosfera”, „Impact 

Strategic”, „Gândirea Militară Românească”. Subiectele abordate de autori profesionişti în 

aceste reviste mi-au consolidat cunoştinţele în domeniile securității şi informațiilor.  

 O bază solidă de cunoaştere a specificului Şcolii Doctorale „Informaţii şi Securitate 

Naţională” din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” a fost programul 

de pregătire universitară avansată, prin cursurile obligatorii sau opţionale destinate înţelegerii 

securităţii, informațiilor, managementului structurilor de securitate naţională, managementului 

crizelor şi conflictelor, comunităţilor de informaţii. 

 Deloc neglijabile au fost şi achiziţiile proprii de cărţi cu caracter special sau general, 

multe dintre acestea lipsind din bibliotecile unde am desfășurat stadii de cercetare. 

 Atunci când se aduce în discuție sau se studiază relațiile dintre două entități este de 

dorit să se facă apel la elemente din ambele părți. Titlul lucrării de doctorat „Relațiile 

serviciilor de securitate și informații românești cu structurile similare sovietice în perioada 

1964-1989. Impactul programului de măsuri active desfășurat de KGB-GRU asupra securității 

naționale a României – Lecții învățate” necesită o precizare: lucrurile văzute și din 

perspectiva și înțelegerea „celuilalt”. Poate, cel mai bine surprinde acest lucru istoricul 

Laurenţiu Constantiniu în lucrarea „Uniunea Sovietică între obsesia securităţii şi 

insecurităţii”, câştigătoare a premiului „Mihail Kogălniceanu” în domeniul Ştiinţelor Istorice 

şi Arheologice al Academiei Române în anul 2010. Documentaţia serioasă care stă la baza 

volumului are în componenţă documente inedite și edite din arhivele ruse, ceea ce constituie 

un avantaj.  

 Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modului cum a gândit şi 

acţionat/reacţionat URSS în perioada Războiului Rece, sunt de amintit câteva elemente 

definitorii: a) dacă avem în vedere modul cum s-a terminat cel de-al Doilea Război Mondial 

este limpede că doar două state învingătoare, SUA şi URSS, dispuneau de componentele de 

bază ale securităţii la acea vreme: spaţiu, resurse umane și materiale; b) pe toată durata lui, 

regimul sovietic a menţinut o permanentă stare de insecuritate generată, printre altele, de: 

sentimentul mediului politic că deţine puterea împotriva voinţei majorităţii indivizilor; 

existenţa aşa-zisei „încercuiri capitaliste” percepută de sovietici ca o ameninţare constantă la 
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adresa regimului; c) viziunea lui Iosif Vissarionovici Stalin asupra securităţii, care în primă 

fază (1939-1944) a dat întâietate securităţii prin teritoriu. Aşadar, spaţiul poate fi considerat 

un „factor obiectiv” de securitate ce nu se poate imputa Rusiei. În cea de-a doua fază, acelaşi 

personaj a dat prioritate securităţii prin sovietizare (după 1944) când, prin Armata Roşie 

staționată pe teritoriile ţărilor sud-est europene, li s-au impus regimuri obediente în faţa 

Kremlinului. 

 Prin cele menţionate mai sus, putem determina viziunea lui Stalin asupra arhitecturii 

de securitate a Uniunii Sovietice, consolidată pe trinomul spaţiu – oameni – suflete (ultimul 

termen are sens figurat şi poate fi definit prin „câştigarea conştinţei” oamenilor din sfera de 

influenţă sovietică). Laurenţiu Constantiniu surprinde foarte bine permanenţele istoriei de care 

ne vorbeşte Nicolae Iorga, analizând modul cum ele se aplică istoriei Rusiei. În viziunea lui 

Nicolae Iorga permanenţele istoriei sunt: pământul, rasa şi ideea.  

 Prima permanenţă evidenţiază faptul că în ciuda întinderii imense, Rusia a simţit 

întotdeauna nevoia de extindere. Henry Kissinger a explicat cel mai bine în lucrarea „Are 

nevoie America de o politică externă? Către diplomaţia secolului XXI” relaţia dintre nevoia 

de securitate şi spaţiu în istoria Rusiei: „Rusia a fost întotdeauna aparte, mai ales în 

comparaţie cu vecinii săi europeni. Întinzându-se peste unsprezece fuse orare (chiar şi în 

forma sa actuală, postsovietică), Rusia are cel mai vast teritoriu dintre toate statele 

contemporane. Sankt – Petersburg se află mai aproape de New York decât de Vladivostok, 

care este, la rândul său, mai aproape de Seattle decât de Moscova. O ţară de o asemenea 

mărime nu ar trebui să sufere de claustrofobie. Dar, cu toate acestea, expansionismul a 

reprezentat o temă permanentă în istoria rusească”. 

 Cea de-a doua permanenţă, rasa (în sensul de neam/popor) relevă acea „frică” pe care 

ruşii au moştenit-o de-a lungul timpului din cauza suprimării în fața celorlalte popoare. Ca o 

dovadă a „fricii”, în limba rusă există aproape opt termeni care susţin etimologia cuvântului 

„frică”. Acest lucru se observă la nivelul elitei politice şi, mai ales, la nivelul politicii externe.  

 Ultima dintre permanenţe, ideea, scoate în evidenţă faptul că poporul rus poate îndura 

mult în numele unei idei, astfel clasa politică şi diplomaţia s-au dovedit a fi de-a lungul 

istoriei abile şi răbdătoare în momentele cheie ale evoluţiei Rusiei/URSS. 

 Am expus aceste lucruri pentru a evidenția optica în care am scris lucrarea de doctorat 

și pentru a scoate în evidență anumite limitări ale cercetării, bazate tocmai pe „modul de a 

gândi” al Rusiei/Uniunii Sovietice/Federației Ruse. Prima limitare este legată de studiul în 

arhivele ruse sau accesul la baze de date ruse, implicit al bunei cunoașteri a limbii ruse. Acest 

lucru nu s-a întâmplat, însă lucrarea nu ar fi putut fi elaborată fără rezolvarea acestui 
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impediment. Explicația vine în contextul existenței celor două proiecte de istorie și securitate: 

Proiectul de Istorie Internaţională a Războiului Rece „CWIHP” al Centrului Internaţional 

Woodrow Wilson și Proiectul de Istorie Paralelă pentru Cooperare şi Securitate fost Proiectul 

Paralel pentru NATO şi Pactul de la Varşovia puse la dispoziţie de Centrul pentru Studii de 

Securitate al Colegiului Tehnic Elveţian din Zürich, Arhiva de Securitate Naţională de la 

Universitatea „George Washington”. Astfel am putut verifica informațiile furnizate de 

defectorii Oleg Gordievski sau Vasili Mitrokhin. Informațiile disponibile pe aceste platfome 

on-line sunt cvasi-suficiente și ating mai multe subiecte de la schimburile de informații dintre 

serviciile de securitate și informații ale țărilor membre ale Organizației Tratatului de la 

Varșovia până la cooperarea acestor servicii împotriva NATO și a Vestului. 

 O altă rezolvare a venit în contextul colecțiilor de documente redactate de instituții 

similare Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din fostele țări comuniste 

din Europa de Est. Aici am găsit informații utile despre diferitele colaborări dintre serviciile 

de securitate și informații. Pe pildă, instituția omoloagă Consiliului Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității din Bulgaria are redactate culegeri de documente despre colaborarea 

dintre serviciile de securitate bulgare și cele sovietice unde se fac trimiteri și la România. 

 Amintesc și arhiva on-line a CIA sau arhiva on-line a Departamentului de Stat 

american pentru Politică Externă pentru documentele sovieto – americane cu referiri la 

România. Nu sunt de neglijat nici documentele românești care conțin protocoale, vizite, 

schimburi de experiență româno – sovietice. 

 Altfel spus, obținerea datelor și a informațiilor dinspre și despre partea sovietică s-a 

făcut prin „ricoșeu” neexistând posibilitatea studiului în arhivele fostelor servicii de securitate 

și informații sovietice. 

 Tot la capitolul limitări pot fi trecute: resursele materiale pentru obținerea accesului la 

diferite baze de date cu conținut relevant, cărți cu caracter special și aici menționez că există 

numeroase materiale memorialistice și lucrări speciale privind serviciile de securitate 

sovietice ce pot fi accesate pe paginile web ale actualelor servicii de securitate și informații 

ruse. 

 

Descrierea structurii lucrării 
 

 Lucrearea este structurată în șase capitole, fiecare având subcapitole și sub-

subcapitole. 
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 Primul capitol are ca scop definirea conceptului de program de măsuri active, 

recunoașterea elementelor care fac parte din acest program, analiza distinctă a fiecăruia și 

modul cum a evoluat și a influențat securitatea națională a României în perioada 1964-1989. 

A fost o sarcină dificlă în contextul inexistenței unei definiții unanim acceptate cu privire la 

definirea conceptului și a evoluției sale. Întregul capitol face referire la procesul de înțelegere 

conceptului de program de măsuri active, consolidat cu exemple documentate din cadrul 

relațiilor româno – sovietice. 

 Cel de-al doilea capitol cuprinde o analiză a mediului internațional de securitate în 

timpul Războiului Rece și poziționarea României în sistemul relațiilor internaționale, fiind 

împărțit în două părți.  

 În prima parte a capitolului am urmărit prezentarea postbelică a lumii, cu accente pe 

viziunile marilor puteri învingătoare despre mediul internațional de securitate, regândirea și 

redefinirea conceptului de securitate, apariția alianțelor militare defensive, evoluția sistemului 

de securitate european ca urmare a polarizării ideologice SUA-URSS.  

 Cea de-a doua parte s-a axat pe analiza raporturilor bilaterale româno – sovietice în 

perioada 1964-1989 și  identificarea implicațiilor asupra securității naționale a României. Am 

menționat aspecte legate de poziționarea României în cadrul sferei de influență sovietică, 

cooperarea cu celelalte state socialiste din cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia în 

probleme de securitate și apărare, opoziția față de invazia trupelor țărilor membre ale 

Organizației Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia, relațiile separate pe care le-a dezvoltat 

cu SUA și China. 

 Capitolul trei este rezervat managementului instituțional în activitatea de informații 

pentru securitate națională în România anilor 1964-1989, cu referiri stricte la cadrul legislativ 

public și secret elaborat de Partidul Muncitoresc Român/Partidul Comunist Român în vederea 

legalizării activității instituției Securității. Am examinat constituțiile și legislația penală 

publică și secretă din România acelor ani și am evidențiat instrumentele de control ale 

Partidul Muncitoresc Român/Partidul Comunist Român în evoluția și activitatea instituției 

Securității. 

 Capitolul patru este consacrat rolului informațiilor în fundamentarea deciziilor politico 

– strategice ale României anilor 1964-1989, fiind organizat în două secțiuni.  

 În prima secțiune, „Securitatea şi procesul de informare al factorilor de decizie. 

Metode autohtone şi străine de denaturare a fluxului informativ”, am cercetat reperele 

generale privind locul, rolul și eficiența activității instituției Securității în cadrul regimului 

comunist, disfuncțiile dintre Securitate și Partid în procesul de informare cu accente pe 
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influența și accesul sovieticilor la fluxul informativ al regimului politic din România, relaţiile 

serviciilor de informaţii şi securitate româneşti cu structurile similare din ţările aflate în sfera 

de influenţă a Uniunii Sovietice. 

 În cea de-a doua secțiune am documentat rolul şi locul consilierilor sovietici în 

activitatea serviciilor de securitate şi informaţii româneşti, unde am profilat suprimarea 

influenţei sovietice, denunțarea spionajului desfășurat de KGB-GRU și excluderea 

consilierilor în probleme de securitate şi informaţii din aparatul Securității. 

 Capitolul cinci se referă programul de măsuri active coordonat de KGB-GRU 

împotriva României și reacția instituției Securității, unde am reliefat două aspecte: 1) 

priorităţile serviciilor de securitate şi informaţii sovietice în România și eforturile de 

compromitere a României pe plan internațional; 2) mecanismele româneşti de răspuns la 

programul de măsuri active coordonat de KGB-GRU. 

 În ultimul capitol am prezentat raporturile dintre instituția Securității din România și 

KGB – GRU în evenimentele din decembrie 1989 și am făcut trimiteri la: contextul 

internaţional care a configurat relaţiile Est – Vest în ultimul deceniu al regimului comunist și 

dimensiunea informativ – operativă a evenimentelor din decembrie 1989; programul de 

măsuri active derulat de KGB-GRU împotriva României în decembrie 1989, un loc important 

fiind dedicat lecțiilor învățate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


