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1. Introducere 

Eficacitatea oricăror servicii de informații este dată de valoarea cadrelor, 

atât a celor de conducere, cât și a celor de execuție. Pentru puterea politică de 

tip comunist instalată în România în 1945, Securitatea avea nu doar un simplu 

rol informativ, ci și un pronunțat caracter represiv, fiind principala instituție 

prin care se asigura controlul societății și implicit menținerea P.C.R. la putere. 

Pe parcursul celor 45 de ani de regim comunist, metodele de acțiune a 

Securității au cunoscut schimbări semnificative, în funcție de modificările 

politicii interne a partidului, de situația externă și desigur de dinamica situației 

informativ-operative. Toate acestea s-au reflectat și asupra profilului angajaților 

Securității, care trebuia să se plieze pe noile necesități ale instituției. Tocmai de 

aceea, politica de cadre a acestei structuri a avut câteva caracteristici aparte față 

de cele ale serviciilor de informații din statele democratice. O problemă avută 

însă continuu în vedere a fost aceea a profesionalizării ofițerilor și subofițerilor, 

a căror eficacitate în acțiune a crescut în timp. 

1.1. Metodologia de cercetare 

Ne propunem ca volumul nostru să cuprindă două părți centrale, care 

constituie și principalele obiective de cercetare. Întrucât abordarea noastră 

este una de istorie politică, acestea vor fi dedicate una politicii de cadre a 

Securității în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, cealaltă referitoare la 

același subiect, dar privind perioada în care Nicolae Ceaușescu s-a aflat în 

fruntea partidului și a statului. În cadrul ambelor capitole vom expune și 

analiza teoriile liderilor P.M.R./P.C.R. privind politica de cadre în general, iar 

apoi referitoare la politica de cadre în Securitate, urmând să decelăm și să 

explicăm dacă, în ce măsură și de ce există similitudini și diferențe între 

opiniile lor și teoriile leninist-staliniste referitoare la aceleași aspecte. Vom 

releva mai ales inovațiile ideologice privind politica de cadre a Securității 

apărute în timpul regimului Ceaușescu (transformarea ofițerului de Securitate 

în „activist politic într-un domeniu special”, foarte accentuata ideologizare 

politică a cadrelor, rotirea ofițerilor, reciclarea cadrelor, promovarea femeilor). 

Tot în principalele două capitole, care vor forma practic ansamblul 

volumului, vom analiza evoluția politicii de cadre a Securității în raport cu 

politicile partidului, cu modificările politico-economice-sociale interne și 

externe, cu lupta pentru putere din partid și cu dinamica informativ-operativă. 
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De asemenea, ne dorim ca în ambele părți principale ale volumului să 

inserăm și cât mai multe date și informații concrete, ca sprijin documentar și 

suport argumentativ pentru cele expuse. Intenționăm, așadar, să prezentăm și 

să analizăm și aspectele concrete ale politicii de cadre a Securității, să 

expunem cât mai sistematic și mai exhaustiv criteriile și practicile de 

încadrare, promovare, avansare, sancționare și trecere în rezervă, precum și 

formele de pregătire și perfecționare profesională, culturală și ideologică a 

cadrelor Securității. Vom analiza măsurile folosite de liderii Securității pentru 

transpunerea efectivă în practică a politicilor partidului în ceea ce privește 

politica de cadre și în ce măsură ele s-au dovedit a fi eficiente sau nu. Vom 

reliefa mai ales considerentele politico-ideologice ce au stat la baza încadrării 

și promovării angajaților și în ce măsură acestea au fost tributare contextului 

politic, economic și social. 

Totodată, ne propunem să oferim și cât mai multe date cantitative 

referitoare la numărul ofițerilor, extracția socială a acestora, categoria socio-

profesională din care proveneau în momentul intrării în Securitate, nivelul 

studiilor profesionale, civile și politice pe care le aveau. 

Principalul obiectiv de cercetare pe care ni-l propunem este realizarea 

unei analize a deciziilor aferente politicii de cadre a Securității luate în 

perioada 1948-1989 atât de către puterea politică, cât și desigur de către 

conducerea instituției. În acest ultim caz vom acorda atenție și modului în 

care ordinele liderilor Securității privind politica de cadre respectau direc-

tivele puterii politice în această problemă. De asemenea, dorim să examinăm 

și gradul în care aceste decizii privind politica de cadre a Securității au fost 

influențate de contextul intern, cu precădere de cel politic (interesându-ne în 

ce măsură evenimentele politice interne și-au pus amprenta asupra cadrelor 

acestei instituții de stat de maximă importanță în regimul comunist). 

În legătură cu obiectivul de mai sus, ne propunem și identificarea 

gradului și a modalităților prin care puterea politică a interferat în politica de 

cadre a Securității, atât direct (prin decizii politice, directive, indicații), cât și 

indirect (prin intermediul membrilor de partid trimiși să ocupe funcții de 

conducere în Securitate). În acest sens, se impune suplimentar și analizarea 

nivelului de penetrare a conducerii Securității cu activiști superiori de partid și 

a modului în care – prin instalarea lor în funcții decizionale cheie în Securitate 

– puterea politică i-a putut folosi ca pârghii de transmitere în aparatul represiv 

a deciziilor politice pe care le lua și apoi de coordonare și control a 

implementării acestora. 

Nu în ultimul rând, dorim să analizăm și eficiența măsurilor luate de 

conducătorii Securității privind politica de cadre, gradul lor de adecvare 
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raportat mai ales la dinamica informativ-operativă coroborată cu sarcinile 

trasate de puterea politică. În corolar, dorim să vedem și care a fost efectul în 

timp al acestor decizii și în ce măsură ele și-au pus amprenta asupra politicii 

de cadre ulterioare a Securității. 

Un obiectiv rezidual de cercetare, strict circumscris contextului 

înlăturării politice a lui Alexandru Drăghici în anul 1968, îl reprezintă 

investigarea gradului în care din Securitate au fost îndepărtați ofițerii a căror 

activitate represivă era notorie. 

În raport cu aceste obiective de cercetare, ne dorim să oferim răspunsuri 

pentru mai multe întrebări, dintre care menționăm: 

 Cât respecta politica de cadre a Securității teoriile politico-

ideologice ale partidului referitoare la politica generală de cadre? 

 Dacă, prin politica de cadre pe care a dus-o, Securitatea a reușit 

să-și îndeplinească în mod eficient sarcinile informativ-represive pe care 

puterea politică i le-a încredințat? 

 În ce măsură politica de cadre a Securității a fost influențată de 

actorii implicați: lideri politici, șefi ai Securității, cadre de conducere, ofițeri? 

Ne propunem să realizăm o abordare de ansamblu a politicii de cadre a 

Securității, pe care s-o analizăm în contextul politicilor interne și externe ale 

P.C.R., al luptei pentru putere din partid, al transformărilor economico-sociale 

ale României în perioada comunistă și al dinamicii și evoluției situației 

informativ-operative. 

Intenționăm să aducem argumente științifice care să echilibreze ponderea 

ofițerilor ce au comis acte represive/abuzive/nelegale în ansamblul angajaților 

Securității. Totodată, dorim să facem și o critică a viziunii interpretative 

tributare analizei regimului nazist, în care cadrele Securității sunt uneori privite 

după tiparele de analiză a ofițerilor naziști din lagărele de concentrare1. 

Pornim de la premisele că P.C.R. s-a menținut la putere și pentru că a 

controlat în totalitate societatea românească și că Securitatea a fost una dintre 

principalele instituții de stat (sau oricum cea mai importantă instituție din 

aparatul de forță al statului) folosite de puterea politică pentru a-și subjuga 

întreaga societate și apoi pentru a păstra această subordonare până la finalul 

anului 1989. Prin urmare, partidul comunist a acordat o maximă atenție 

politicii de cadre din Securitate. 

                                                 
1 A se vedea anumite considerații ale lui Paul Hollander, Caracteristicile represiunii în 
statele comuniste, în „Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Românesc”, vol. V-VI/2010-2011, pp. 29-90. 
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Considerăm că subiectul volumului reprezintă o problemă importantă 

din istoria României comuniste, întrucât cadrele Securității și-au pus 

amprenta asupra vieții a milioane de oameni și au fost actori semnificativi ai 

procedurilor de păstrare a puterii de către P.C.R., ai represiunii și controlului 

societății. Nu în ultimul rând, mulți dintre angajații Securității au fost 

puternic implicați în actele represive, în modelarea comportamentelor 

societății și în transformarea acesteia în una obedientă față de puterea 

politică, așa cum de fapt se și dorea. 

Subiectul a fost excesiv manipulat după 1989 (intenționat sau nu, de 

foarte multe ori și cu miză politică, pentru discreditarea adversarilor politici), 

deseori foștii ofițeri de Securitate fiind priviți negativ-reducționist, oprobiul 

fiind aruncat asupra lor indistinct de activitatea fiecăruia, în genere fiind 

categorisiți după schema „securist” = „terorist” = „asasin” = „profitor economic și 

politic”. Considerăm că acumularea de cunoștințe despre subiect poate duce la 

o mai bună cunoaștere a trecutului, care este foarte necesară deoarece folosirea 

publică a istoriei comunismului este încă de multe ori improprie, fiind deseori 

manipulată, transformată chiar în instrument de luptă politică, discursul fiind 

centrat aproape exclusiv pe descoperirea vinovaților și a responsabilităților, 

uneori ajungându-se chiar la aberația de a arunca vina și pe urmașii „actorilor”, 

fizici („fiu de securist”, „fiu de politruc”) sau ideologici. În opinia noastră, cauza 

principală a acestei stări de fapt rezidă în lipsa de cunoaștere și de analiză 

obiectivă, manipularea istoriei fiind facilitată de nivelul actual nesatisfăcător al 

cunoașterii istorice. Prin urmare, considerăm a fi foarte necesară intervenția 

istoricului pentru a dezvălui falsurile, exagerările sau erorile de înțelegere. Pe 

deasupra, necesitatea unui demers de acest tip e accentuată de faptul că venim 

după un trecut dictatorial și represiv, iar o mai bună cunoaștere a istoriei 

comunismului poate duce chiar la reconcilierea cu trecutul. 

În demersul nostru de cercetare, plecăm de la mai multe ipoteze, dintre 

care cele mai importante sunt următoarele: 

Pe parcursul perioadei regimului comunist, politica de cadre a 

Securității a cunoscut modificări semnificative și evoluții în timp, schimbări 

cauzate de modificările politicii interne a partidului, de situația externă și nu 

în ultimul rând de lupta pentru putere în partid. Toate acestea, la care se 

adăugă și transformările de substanță petrecute în România în plan economic 

și social, au determinat schimbări majore în situația informativ-operativă, 

precum și modificări în obiectivele trasate Securității de către puterea politică. 

Efectul cumulat al acestor evoluții a determinat apariția unor schimbări 

semnificative în politica de cadre a Securității. Pentru a valida această ipoteză, 

vom analiza ordinele și instrucțiunile conducerii Securității referitoare la 
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politica de cadre emise în și după anumite momente cheie în istoria politică a 

regimului comunist din România: „devierea de dreapta” (1952), revoluția de la 

Budapesta (1956), plenara din aprilie 1968, „defecțiunea” lui Pacepa (1978), 

protestele muncitorești și dizidențele intelectualilor din anii ’70-’80 etc. 

În contrast cu ceea ce se susține în mare parte în istoriografia actuală 

referitor la nivelul foarte scăzut de școlarizare a ofițerilor de Securitate pe toată 

perioada regimului comunist, idee care s-a impus și în spațiul public, noi 

plecăm de la ipoteza că nivelul de pregătire a ofițerilor a evoluat semnificativ în 

timp, crescând în mod spectaculos. Astfel, dacă în 1957 doar 4% dintre ofițerii 

de Securitate aveau studii superioare, la finalul anilor ’80 procentul depășea 

60%, iar în unitățile care răspundeau de principalele obiective informative-

operative (informații interne, contraspionaj, contrasabotaj, anchete) era de 

peste 80%. Plecăm de la ipoteza că această evoluție a fost determinată de 

modificările semnificative și de amploare din dinamica informativ-operativă 

(internă mai ales, dar și externă) care au impus liderilor Securității necesitatea 

obiectivă de a modifica radical politica de cadre a instituției, pentru ca angajații 

acesteia să poată transpune în practică în mod eficient modalitățile mult mai 

complexe de îndeplinire a sarcinilor trasate de către puterea politică, îndeosebi 

a celei capitale dintre ele: supravegherea și controlul total al întregii societăți. 

Atingerea acestor obiective de către Securitate în sensul și la parametrii doriți 

de puterea politică a reclamat nevoia de cadre cu o bună pregătire culturală și 

profesională pentru supravegherea eficientă a intelectualilor, de absolvenți de 

facultăți tehnice pentru ținerea sub control a angajaților din fabrici, de 

cunoscători de limbi străine pentru urmărirea străinilor suspectați de spionaj, 

de ofițeri cu pregătire juridică superioară pentru a putea instrumenta cazurile 

valid din punct de vedere legal în scopul obținerii de condamnări în instanță. 

În subsidiar, ipoteza noastră este aceea că nivelul scăzut de pregătire a 

cadrelor Securității din primele două decenii comuniste era suficient pentru 

aplicarea măsurilor informativ-operative pe care puterea politică le-a cerut 

Securității să le ia în acea perioadă și mai ales pentru mijloacele și metodele 

represive utilizate atunci cu succes de Securitate (asasinate extrajudiciare, 

arestări și anchete abuzive, internări administrative în colonii de muncă etc.). 

Nevoia unor cadre cu o bună pregătire culturală și profesională a fost resimțită 

abia atunci când partidul a cerut o intensă supraveghere a intelectualilor, când 

metodele represive brutale și directe din anii ’50 n-au mai putut fi aplicate pe 

scară largă (mai exact nu mai era agreată politic utilizarea lor în masă) și când 

Securitatea a fost nevoită să folosească metode represive „soft”, parțial indirecte 

(avertizări, demascări publice, compromiteri, crearea de disensiuni, influențări 

pozitive etc.). Prin urmare, în cercetarea noastră vom analiza și dacă nivelul de 
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pregătire a cadrelor Securității dintr-o anumită perioadă temporală din 

segmentul 1948-1989 îi permitea instituției să-și ducă la îndeplinire în mod 

eficient obiectivele trasate de puterea politică în acea perioadă anume. 

De asemenea, plecăm de la ipoteza că tocmai nivelul superior de pregătire 

a cadrelor Securității a permis instituției să-și atingă în foarte mare măsură 

obiectivele trasate de puterea politică în anii ’70-’80, mai exact să transforme 

societatea românească într-una obedientă față de partidul comunist și, folosind 

doar punctual metode represive brutale, s-o mențină în această postură până la 

finalul anului 1989, fără a exista proteste publice sau mișcări dizidente ori de 

opoziție de răspândirea și amplitudinea celor manifestate în acea perioadă în 

majoritatea celorlalte state est-europene comuniste. 

O altă ipoteză pe care o avem în vedere este aceea că, Securitatea fiind în 

perioada 1948-1989 principala instituție de forță din stat (în primii ani având 

practic puteri aproape discreționare), pentru liderii politici aflați în fruntea 

P.M.R./P.C.R. era vitală deținerea controlului politic total asupra instituției, nu 

doar la vârf, ci și la nivelurile superioare și teritoriale de conducere. Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu – pentru că desigur la ei ne referim – știau 

foarte bine că nu puteau deține și exercita în mod integral imensa putere politică 

pe care au obținut-o dacă nu-și subordonau total și Securitatea. Aceasta cu atât 

mai mult în condițiile în care, în primii ani după ce ei au fost aleși în fruntea 

partidului, Securitatea s-a aflat în aria de responsabilitate a unor lideri politici 

rivali: Teohari Georgescu/Ana Pauker, respectiv Alexandru Drăghici. Având în 

vedere aceste considerente, plecăm de la premisa că ambii lideri ai partidului au 

dorit să elimine orice eventuală formă de influență pe care era posibil s-o mai aibă 

rivalii lor politici în Securitate, influență indirectă desigur și presupus operată 

prin intermediul acelor cadre de conducere a instituției care încă le mai puteau fi 

fidele, cadre care, de regulă, au fost îndepărtate din Securitate. Iar în paralel, în 

funcțiile de conducere devenite vacante după înlăturarea cadrelor – îndeosebi 

centrale, dar și regionale – presupus a fi încă apropiate de lideri politici rivali, s-au 

creat premisele instalării unor activiști de partid de încredere sau promovării 

unor ofițeri care astfel le deveneau obedienți. 

În sfârșit, pornim și de la ipoteza că politizarea și ideologizarea accentuate 

din anii ʼ70, care au afectat practic toate instituțiile de stat din România, nu aveau 

cum să nu se manifeste cu pregnanță și în politica de cadre a Securității din 

deceniile opt și nouă. Securitatea era considerată în continuare de către puterea 

politică drept principala instituție din sistemul de forță al statului, prin 

intermediul căreia – în virtutea atribuțiilor represive și de supraveghere și control 

a populației pe care i le-a încredințat – regimul politic comunist își subordonase și 

își subordona întreaga societate românească în exclusivul său beneficiu: 
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permanenta menținere la conducerea statului. Securitatea fiind, așadar, „vitală” 

pentru puterea politică comunistă, este firesc interesul acesteia pentru 

promovarea unei politici de cadre în care accentul să fie pus pe încadrarea, 

pregătirea și promovarea unor ofițeri cu un nivel politico-ideologic cât mai 

ridicat. Cu cât cadrele Securității aveau un grad mai ridicat de ideologizare 

politică, cu atât – teoretic vorbind – ele erau mai atașate politicilor partidului și 

implicit ar fi depus eforturi mai consistente pentru îndeplinirea întocmai a 

directivelor politice ale puterii politice și ar fi făcut totul pentru menținerea în 

continuare la putere a P.C.R. În fapt, referitor la ultimul aspect, aici credem că – 

în cazul Securității – a fost miza reală a îndoctrinării politice și a politizării 

cadrelor instituției: un ofițer cu o foarte bună pregătire politico-ideologică putea 

identifica mult mai ușor faptele, comportamentele, manifestările și atitudinile 

care se opuneau sau doar contraveneau – direct sau indirect, real sau ipotetic – 

politicilor și ideologiei partidului și apoi puteau trece la prevenirea, anihilarea, 

contracararea sau arestarea persoanelor respective. 

Din punct de vedere metodologic, vom folosi în principal instrumentele 

istoriei politice, dar și pe acelea ale istoriei sociale. În ceea ce privește istoria 

politică, intenționăm să avem – mai ales pentru acele părți din capitolele 

volumului în care vom trata aspecte de ideologie și politică, precum și evoluții 

instituționale și de cadre aferente evenimentelor politice – o abordare în 

spiritul a ceea ce se numește „noua istorie politică”. Vom acorda atenție 

teoriilor politice, conceptelor ideologico-politice, ideilor, practicilor și altor 

expresii ale puterii politice, limbajului și vocabularului politic, culturii politice 

și diseminării acesteia în rândul cadrelor instituției de stat a Securității (cu 

precădere ne vom axa pe ideologizarea teoretico-politică a lor) 

Cercetarea noastră va fi axată așadar pe analiza teoriilor politice ale 

puterii politice comuniste referitoare la politica generală de cadre în perioada 

1948-1989 și mai ales pe modul în care acestea au fost implementate sau nu în 

practică în politica de cadre în instituția de stat a Securității. Prin urmare, 

avem în vedere examinarea amănunțită a deciziilor politice referitoare la 

subiectul cercetat, a contextului politic intern și extern în care acestea au fost 

luate, a motivațiilor personale ale decidenților politici implicați în luarea 

respectivelor decizii politice și apoi a modalităților, căilor și actanților 

decizionali și executivi instituționali prin care aceste decizii politice au fost 

implementate în practică în politica de cadre a Securității. 

Astfel, intenționăm reconstituirea unor aspecte ale caracteristicilor 

societății comuniste românești și dorim să analizăm anumite modalități prin 

care puterea politică și-a subordonat societatea, a menținut controlul asupra 

ei și chiar a mobilizat-o și a implicat-o în realizarea obiectivelor regimului 
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politic comunist. În acest cadru, vom analiza și modul în care cadrele 

Securității s-au integrat în cultura politică a partidului comunist, modul în 

care ele s-au conformat discursului politic, și-au însușit ideologia politică și 

limbajul politic aferent ori s-au adaptat la sistemul și practica partidului de 

promovare și și-au profilat cariera în funcție de acestea (au urmat anumite 

școli de partid, au dorit să ocupe anumite funcții de conducere în organizația 

de partid din unitate etc.). 

Chiar dacă cercetarea se va axa pe aspecte ale istoriei politice, analiza 

științifică a subiectului va fi făcută în raport cu evoluțiile și modificările din 

structura economico-socială a societății românești comuniste, întrucât acestea au 

atras după ele schimbări majore în situația informativ-operativă și deci și în 

obiectivele politice pe care puterea politică le-a impus Securității, care apoi implicit 

s-au reflectat în modificări de substanță în politica de cadre a Securității. Analiza va 

fi făcută și în raport cu transformările apărute în mediul social din România, aceasta 

mai ales pentru că vom vorbi despre subcategorii sociale (ofițerii și subofițerii de 

Securitate) și vom include și aspecte privind birocratizarea. 

Totodată, din punct de vedere metodologic, dorim să facem și o critică 

istorică a documentelor partidului și mai ales ale Securității, urmărind îndeosebi 

stabilirea gradului de verosimilitate și de importanță a ceea ce ele cuprind. 

Sursele de acest tip vor fi analizate în funcție de contextul politic, de sistemul 

instituțional al perioadei în care au fost create, de autorii și destinatarii lor și de 

scopul pentru care ele au fost întocmite, pentru a putea să „citim” documentele 

cât mai apropiat de realitatea istorică și astfel să putem să ne punem întrebări 

asupra corectitudinii lor, să prevenim anumite „capcane” de interpretare în care 

putem să cădem, să clarificăm gradul lor de utilitate și de relevanță pentru 

cercetare. Această metodologie intenționăm să o aplicăm mai ales la acele părți 

din subcapitolele volumului în care vom exemplifica cu situații și cazuri concrete 

modul în care au fost aplicate în practică deciziile puterii politice privind politica 

de cadre a Securității. Motivul rezidă mai ales în faptul că, în cercetarea acestor 

aspecte, ne-am aplecat cu preponderență asupra documentelor întocmite de fosta 

Securitate, surse istorice a căror analiză critică istorică opinăm că trebuie făcută 

cu un nivel cât mai ridicat posibil de rigurozitate. 

1.2. Sursele de documentare 

În realizarea cercetării, principalele izvoare la care vom apela pentru 

documentarea teoriilor politico-ideologice vor fi discursurile publicate și 

articolele liderilor politici comuniști (V.I. Lenin2, I.V. Stalin3, Gheorghe 

                                                 
2 V.I. Lenin, Opere complete, vol. 1-55, Editura Politică, București, 1964-1966. 
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Gheorghiu-Dej4, Nicolae Ceaușescu5), precum și stenogramele ședințelor 

conducerii P.M.R./P.C.R. (editate6, needitate sau inedite). 

Ne-am bazat deseori pe documente editate, dar și nepublicate – însă nu 

inedite – privind discuțiile și deciziile luate la nivelul conducerii P.M.R./P.C.R. Ne 

referim mai ales la stenogramele ședințelor Biroului Politic al C.C. al P.M.R. (după 

1965 ale Comitetului Executiv sau Comitetului Politic Executiv ale C.C. al P.C.R.) și 

ale Secretariatului C.C. al P.M.R./P.C.R., precum și ale anumitor Plenare ale C.C. al 

P.M.R./P.C.R. Am dorit în principal să vedem care au fost hotărârile adoptate, dar și 

opiniile și directivele politice ale diverșilor decidenți din cadrul puterii politice 

referitoare la politica de cadre în Securitate. Documentele de acest tip utilizate – ne 

referim desigur la cele nepublicate – provin din Arhivele Naționale ale României și 

Arhivele Militare ale României (ultimele pe suport microfilm). 

Pentru documentarea evoluției politicii de cadre a Securității, a aspectelor 

ei concrete și a modului în care deciziile puterii politice au fost transpuse în 

practică de către instituție am folosit cu precădere: ordine și instrucțiuni ale 

conducerilor M.A.I. și Securității; planuri de măsuri și rapoarte de control ale 

organelor de cadre din Securitate; dosare de cadre; ordine de încadrare, 

destituire, trecere în rezervă, promovare etc. Ierarhizarea acestor categorii de 

izvoare am făcut-o în ordinea importanței pe care considerăm că au avut-o 

acestea în cercetarea pe care am desfășurat-o. Mare parte din aceste surse 

documentare sunt inedite și provin din Arhiva C.N.S.A.S., dar dosare de cadre 

ale unor foști ofițeri de Securitate se află și la Arhivele Naționale Române. 

Nu în ultimul rând, am utilizat studii și volume de documente7 

publicate pe teme aferente subiectului, memorialistica și izvoarele secundare 

                                                                                                                              
3 I.V. Stalin, Problemele leninismului, Editura P.C.R., București, 1945; idem, Opere, 
Editura P.M.R., București, vol. 1-17, 1948-1952. 
4 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole și cuvântări, vol. I-IV, Editura P.M.R./Editura 
Politică, București, 1951-1962. 
5 Nicolae Ceaușescu, România pe drumul desăvârșirii construcției socialiste, devenită 
apoi România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, vol. 1-
30, Editura Politică, București, 1968-1988. 
6 *** Stenogramele ședințelor Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român, vol. I-IV, studii introductive de Ioan Scurtu, Arhivele Naționale ale României, 
București, 2002-2007; Camelia Moraru, Constantin Moraru, Stenogramele ședințelor Biroului 
Politic și ale Secretariatului Comitetului Central al P.M.R., vol. V, 1953, cuvânt înainte de Ioan 
Scurtu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2012. 
7 Le amintim pe cele mai importante: Marius Oprea (ed.), Banalitatea răului. O istorie a 
Securității în documente 1949-1989, studiu introductiv de Dennis Deletant, Editura 
Polirom, Iași, 2002; Florica Dobre (coord.) (eds.), Securitatea. Structuri – cadre. Obiective și 
metode, vol. I-II, Editura Enciclopedică, București, 2006; Alina Tudor-Pavelescu (ed.), 
Politica de cadre a Partidului Muncitoresc Român. 1948-1955, Arhivele Naționale ale 
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(fișele biografice și biografiile publicate). Din fericire, în domeniul 

memorialisticii, de o foarte mare utilitate sunt recentele volume editate de 

Andrei Șiperco privind interviurile și discuțiile luate și avute de Alexandru 

Șiperco îndeosebi în anii ʼ70-ʼ80 cu un foarte mare număr de ilegaliști și 

persoane aflate în funcții de conducere în partid și/sau în stat în primele 

decenii ale regimului comunist8. Pe lângă faptul că documentele editate 

permit devoalarea multor aspecte puțin cunoscute privind mai ales luptele 

pentru putere din partid (detalii neregăsibile în documentele oficiale), de 

mare importanță pentru tema noastră este îndeosebi faptul că printre 

„vorbitori” se regăsește și un număr important de foști ofițeri de Securitate, 

ceea ce ne-a facilitat cunoașterea unor amănunte biografice și decizionale 

greu decelabile din alte surse. 

De mare folos ne-a fost și trimestrialul cu uz intern editat de Securitate în 

perioada 1968-1989 (ne referim la revista „Buletin intern pentru aparatul 

Securității Statului”, transformată în 1969 în „Securitatea”), în cuprinsul căruia au 

publicat materiale privind politica de cadre mulți dintre conducătorii instituției și 

dintre cadrele ce dețineau funcții de conducere superioare în Securitate9. 

Totodată, am consultat și diverse lucrări pentru uz intern – referitoare la 

activitățile pe linie de cadre – editate de Serviciul Editorial al M.I.10. 

De asemenea, vom utiliza informații accesibile și online pe diverse site-

uri web (pentru tematica noastră cu precădere pe www.cnsas.ro), în ultimii 

ani fiind puse la dispoziție sub această formă un număr mare de ordine și 

instrucțiuni ale M.A.I. și ale Securității, fișe de cadre, ordine de încadrare, 

                                                                                                                              
României, București, 2006; Cristina Anisescu, Silviu B. Moldovan, Mirela Matiu (eds.), 
„Partiturile” Securității. Directive, ordine, instrucțiuni (1947-1987), studii introductive de 
Cristina Anisescu și Silviu B. Moldovan, Editura Nemira, București, 2007. 
8 Andrei Șiperco (ed.), Confesiunile elitei comuniste. România 1944-1965: rivalități, 
represiuni, crime... Arhiva Alexandru Șiperco, vol. I-IV, Institutul Național pentru 
Studiul Totalitarismului, București, 2015-2020. 
9 Vom oferi doar câteva exemple: col. Vlad Iulian, Ridicarea nivelului de pregătire a 
cadrelor – necesitate imperioasă, în „Buletin intern pentru aparatul Securității Statului”, 
nr. 1/1968, pp. 58-62; gen.-lt. Răduică Grigore, Să ridicăm activitatea de educare a 
aparatului Securității statului la nivelul cerințelor Programului P.C.R., în „Securitatea”, 
nr. 4/1971, pp. 4-11; Ion Stănescu, Coordonate de bază ale activității noastre în etapa 
actuală, în „Securitatea”, nr. 2/1972, pp. 3-9; col. Jeledințan E., lt.-col. Timofte C., 
Pregătirea de specialitate și militară a cadrelor prin învățământul organizat în unități, în 
„Securitatea”, nr. 1/1972, pp. 27-34; col. Ungureanu Nicolae, Educarea cadrelor – o 
activitate ce se cere amplificată și diversificată, în „Securitatea”, nr. 4/1976, pp. 9-11. 
10 Col. Borcan Constantin, mr. Ungherea Olimpian, Vigilența și combativitatea 
revoluționară – cerințe de bază ale activității cadrelor Ministerului de Interne, M.I., 
Consiliul Politic, Serviciul Editorial și Cinematografic, 1980. 

http://www.cnsas.ro/
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trecere în rezervă, precum și toate numerele din revista „Securitatea”. Tot în 

acest domeniu, de folos ne-au fost și două mari baze de date online privind 

ilegaliștii P.C.dR. (andco.ro și ilegalisti.ro), întrucât multe dintre cadrele de 

conducere din Securitate, din anii ʼ40-ʼ60, au provenit din rândul membrilor 

de partid activi încă din ilegalitate. 

1.3. Istoriografia subiectului 

Circumscris tematicii noastre de cercetare, în România au fost publicate 

numeroase studii științifice bune, dar în marea lor majoritate sunt axate pe 

prezentarea de biografii sau pe tratarea unor aspecte punctuale și limitate 

temporal, cercetarea nefiind sistematizată. Imensa majoritate a producțiilor 

științifice sunt axate exclusiv pe anii ʼ40-ʼ60, politica de cadre a Securității din 

ultimele două decenii comuniste fiind aproape ignorată. De ajutor ne este și 

faptul că au fost publicate mai multe studii științifice în care aceste lucrări sunt 

analizate critic, fiind semnalate diversele exagerări, distorsiuni sau falsuri. 

Memorialistica este relativ consistentă, mai mulți foști ofițeri sau lideri 

politici comuniști publicând volume în care au expus diverse aspecte din 

activitatea lor11. 

Principalul avantaj al bibliografiei consistente este acela că avem la 

dispoziție instrumente de lucru foarte utile și există și o critică a surselor 

documentare și a altor studii și volume științifice. 

Există însă și numeroase dezavantaje, dintre care cel mai mare ni se pare 

a fi acela că deja în istoriografia subiectului s-a instalat o „cheie discursivă” 

reducționistă: de departe preponderență are numai expunerea faptelor 

ofițerilor care au avut o activitate represivă extremă (decidenți sau autori de 

execuții extrajudiciare, torționari notorii), precum și publicarea unor biografii 

seci, rupte de context, în care sunt evidențiate numai traseele profesionale ale 

respectivilor ofițeri, fără a se intra în detalii privind activitățile concrete pe 

                                                 
11 Gheorghe Rațiu, Raze de lumină pe cărări întunecate, Editura Paco, București, 1996; 
Viorel Patrichi, Ochii și urechile poporului. Convorbiri cu generalul Nicolae Pleșiță, 
Ianus Inf S.R.L, 2001; Neagu Cozma, Ion Stănescu, De la iscoadă la agentul modern în 
spionajul și contraspionajul românesc, Editura Paco, București, 2001; Simion Airinei, 
Un sfert de veac de securitate, Editura Transilvania Expres, Brașov, 2002; Ionel Gal, 
Rațiune și represiune în Ministerul de Interne. 1965-1989, vol. 1-2, Editura Do-Minor, 
Iași, 2001-2002; Cristina Anisescu, Compulsie la repetiție. Colonelul de Securitate 
Gheorghe Crăciun, în „Arhivele Securității”, vol. II, Editura Nemira, București, 2006, 
pp. 386-429; Cristina Anisescu, Silviu B. Moldovan (eds.), Pseudomemoriile unui 
general de Securitate, studii introductive de Silviu B. Moldovan și Cristina Anisescu, 
Editura Humanitas, București, 2007; Cornel Nemetzi, Ultimul curier ilegal. Memoriile 
unui spion român, Editura Marist, Baia Mare, 2013. 
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care aceștia le-au desfășurat. De asemenea, întrucât studiile s-au axat numai 

pe anii ʼ40-ʼ60, deceniile ulterioare fiind ignorate, s-a creat impresia că 

politica de cadre a Securității ar fi fost una liniară, monolită pe întreaga 

perioadă a regimului comunist. Nu în ultimul rând, din cauza viziunii 

unidirecționale în care au fost abordate foarte multe studii (dorința de a 

evidenția exclusiv activitatea represivă a cadrelor Securității) s-a ajuns inclusiv 

la deformarea sensului real al unor izvoare documentare. 

Din punctul nostru de vedere, istoriografia aferentă temei are 

numeroase lipsuri sau deficiențe: 

 nu există o sinteză referitoare la politica de cadre a Securității 

privind întreaga perioadă a regimului comunist din România; 

 nu există studii privind analiza politicii de cadre a Securității în 

raport cu politica de cadre globală a P.M.R./P.C.R. și nici privind modul în 

care ea respecta sau nu teoriile politico-ideologice ale partidului; 

 nu există studii privind numeroase aspecte importante ale 

politicii de cadre a Securității: promovarea femeilor, rotirea și profilarea 

cadrelor, îndepărtarea etnicilor evrei și maghiari12 etc. (aceasta de altfel este o 

consecință a firavului număr de studii științifice ce au în vedere anii ʼ70-ʼ80); 

 prevalează tratarea în cheia clasică de analiză a societăților 

comuniste, elaborată în Occident în perioada Războiului Rece, actorii implicați 

fiind analizați reducționist și nediferențiat, în sens maniheist: opresori vs victime; 

 există numeroase analize unilaterale, explicații unice, 

simplificări, precum și generalizări inductive (se pleacă de la date culese 

aleatoriu din diverse dosare de cadre sau ordine M.A.I. și se ajunge la teorii 

referitoare la politica de cadre); 

 de foarte multe ori accentul este pus pe abuzurile și actele 

represive comise de cadrele Securității ori pe tarele lor comportamentale 

(consum exagerat de alcool, relații extraconjugale etc.). 

Dat fiind numărul ridicat de producții științifice aferente subiectului, nu 

dorim să intrăm în foarte multe detalii și să le analizăm pe fiecare în parte. 

Considerăm că analiza istoriografică critică a materialelor științifice apărute după 

                                                 
12 Recent a fost publicat studiul lui Nicolae Ioniță, Politica de cadre în Securitate (1948-
1989). Românizare? (I), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 20/2017, pp. 211-268, dar cercetătorul 
doar constată existența fenomenelor de îndepărtare din Securitate a cadrelor de origine 
evreiască și maghiară, fără a analiza însă amploarea acestora și fazele concrete de 
desfășurare, la care se adaugă și faptul că nicăieri nu este prezentată vreo opinie 
referitoare la cauzele care le-au declanșat și a contextelor politice în care s-au produs, ceea 
ce desigur că apoi viciază – în opinia noastră – și interpretarea concluzivă dată ambelor 
fapte istorice amintite. 
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1989 în România referitor la cadrele Securității poate fi ea însăși subiectul unei 

teze de doctorat sau al unei cercetări ample de istoriografie. Din aceste motive, ne 

vom referi mai jos la acele materiale științifice pe care le-am remarcat pentru 

nivelul lor calitativ, pentru tematica aleasă și pentru modalitățile de abordare. 

Florian Banu acordă un spațiul larg problemei cadrelor într-o lucrare de tip 

monografic referitoare la primul deceniu al Securității13. Sunt prezentate moda-

litățile de recrutare și pregătire a cadrelor, salarizarea acestora, precum și alte 

aspecte. Pagini largi sunt acordate deficiențelor de comportament de care au dat 

dovadă unii angajați ai Securității din această perioadă de început. Precizăm și 

faptul că cercetătorul s-a ocupat și anterior de aceste teme, unele dintre 

materialele publicate în trecut14 fiind sintetizate în volumul amintit mai sus. 

Semnalăm mai ales contribuția sa referitoare la prezența etnicilor evrei în 

structurile Securității în anii ʼ40-ʼ5015, în care a fost tratat în mod profesionist un 

subiect destul de sensibil al istoriografiei actuale. 

Excelente studii referitoare la cadrele Securității au fost scrise și de către 

Nicolae Ioniță, un cercetător cu ample, documentate și bine argumentate 

contribuții istoriografice referitoare la politica de cadre a Securității, dar perioada 

avută în vedere este exclusiv cea a anilor ’50-’6016. Abordarea este una analitică și 

exhaustivă, completată cu prezentarea detaliată a biografiilor a numeroși ofițeri 

superiori de Securitate17. În opinia noastră, autorul a realizat cele mai bune 

                                                 
13 Florian Banu, „Un deceniu de împliniri mărețe”. Evoluția instituțională a Securității în 
perioada 1948-1958, cuvânt înainte de Gheorghe Buzatu, Editura Tipo Moldova, Iași, 2010. 
14 Florian Banu, Fișe biografice ale unor ofițeri superiori de Securitate, în „Cetatea 
Bihariei”, nr. 1/2006, pp. 96-109. 
15 Florian Banu, Prezența minoritarilor evrei în structurile Securității – între mit și realitate, 
în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coord.), Partide politice și minorități naționale din România 
în secolul XX, vol. III, Editura Technomedia, Sibiu, 2008, pp. 320-330. 
16 Nicolae Ioniță, Politica de cadre în Securitate. Schimbarea cadrelor medii de 
conducere (1958-1967), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 3/2009, pp. 23-53. 
17 Nicolae Ioniță, Fișe biografice ale șefilor de direcții centrale din Securitate, în anii ’60, în 
„Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 3/2009, pp. 103-117; idem, Fișe biografice ale șefilor direcțiilor 
regionale de Securitate de la sfârșitul anilor ’50, în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 5/2010, pp. 7-59; 
idem, Politica de cadre în Securitate (1956-1968). Recrutarea și pregătirea ofițerilor, în 
„Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 6/2010, pp. 51-116; idem, Fișe biografice ale șefilor unităților 
centrale ale Securității de la sfârșitul anilor ’50, în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 4/2009, pp. 183-
207; idem, Fișe biografice ale șefilor direcțiilor regionale de Securitate din anii ’60, în 
„Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 1-2/2012, pp. 149-189; idem, Fișe biografice ale șefilor direcțiilor 
regionale de Securitate din anii ’60 (II), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 11-12/2013, pp. 83-141; 
idem, Șefii unităților centrale și teritoriale de Securitate. 1948-1989, în „Caietele C.N.S.A.S.”, 
nr. 13/2014, pp. 7-159; idem, Politica de cadre în Securitate (1956-1968). Evaluarea cadrelor 
(I), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 19/2017, pp. 55-108. 
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analize din istoriografia românească privind angajații Securității, cu toate că pe 

alocuri este pus un accent mult prea mare pe devierile de conduită a acestora. 

Subiectul a fost tratat în mai multe studii și de către Liviu Țăranu18. 

Autorul face o trecere în revistă a principalelor aspecte din perioada menționată 

privind politica de cadre în majoritatea structurilor M.A.I.: Securitate, Trupe de 

Securitate, Trupe de Grăniceri, Jandarmerie, Miliție. Sunt prezentate modul de 

alcătuire a unui dosar de cadre, pregătirea politică și profesională a ofițerilor, 

motivele trecerilor în rezervă, epurarea foștilor angajați etc., toate fiind reliefate 

foarte bine cu numeroase exemple sugestive preluate din referatele de cadre ale 

personalului M.A.I. Materialul primar folosit este bazat în integralitate pe surse 

inedite, provenind din arhive necercetate până atunci, îndeosebi din Arhivele 

M.I. de la București și Câmpina, greu accesibile și astăzi. 

Studii științifice semnificative care au ca subiect cadrele Securității au mai 

fost redactate și de alți cercetători, precum ar fi: Oana Ionel (care a publicat unul 

dintre cele mai consistente materiale privind cadrele Securității în anii ʼ7019), 

Marius Oprea20, Camelia Duică21, Luminița Banu22, Elis Neagoe-Pleșa23, Iuliu 

Crăcană24, Dumitru Lăcătușu25 ș.a.26. De asemenea, anumiți cercetători s-au 

                                                 
18 Liviu Țăranu, Problema cadrelor în M.A.I. (1948-1965), în Gheorghe Onișoru (coord.), 
Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă, C.N.S.A.S., 
București, 2001, pp. 28-40; idem, Câteva considerații privind schimbările din politica de 
personal în cadrul structurilor M.A.I. la începutul anilor ’60, în „Caietele CNSAS”, nr. 
2/2008, pp. 39-48; idem, Oamenii Securității la începutul anilor ’60. Cursus honorum, solde 
și organizare, în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom XIV, 2011, pp. 379-394; idem, O 
figură din umbra politicii românești: generalul Eugen Luchian, în „Caietele C.N.S.A.S.”,  
nr. 5/2010, pp. 83-99. 
19 Oana Ionel, Criterii de încadrare a ofițerilor de Securitate (1974 și 1976), în „Arhivele 
Securității”, Editura Nemira, București, 2004, pp. 421-441. 
20 Marius Oprea, Nașterea Securității, în „Analele Sighet”, nr. 6/1998, pp. 271-306; idem, 
Fapte și moravuri la securiștii anilor ʼ50. Radiografie a Direcției de Anchete Penale a 
Securității (1949-1952), în „Analele Sighet”, nr. 7/1999, pp. 260-278. 
21 Camelia Duică, Criterii de recrutare a cadrelor M.A.I., în Gheorghe Onișoru (coord.), 
Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă, C.N.S.A.S., 
București, 2001, pp. 51-61. 
22 Luminița Banu, Ofițerul de Securitate – prototip al „omului nou”, în „Historia”, nr. 82, 
octombrie 2008, pp. 60-66; idem, Ofițerul de lângă tine. Considerații sumare privind 
conspirarea ofițerilor de Securitate în anii ’70, în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 2/2009, pp. 9-26. 
23 Elis Neagoe, Trecerea în rezervă a cadrelor M.A.I. între uz și abuz (1948-1965), în 
Gheorghe Onișoru (coord.), Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România 
comunistă, C.N.S.A.S., București, 2001, pp. 62-70. 
24 Iuliu Crăcană, Salarizarea cadrelor Securității, în Gheorghe Onișoru (coord.), 
Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă, C.N.S.A.S., 
București, 2001, pp. 71-80. 
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ocupat și de întocmirea unor biografii ale cadrelor Securității, unii dintre ei chiar 

sugerând necesitatea întocmirii unui dicționar al angajaților organelor de 

represiune27. Reținem desigur și lucrările publicate de Cristian Troncotă 

referitoare la istoria și activitatea organelor de Securitate28, în care se regăsesc din 

plin și diverse aspecte privind cadrele Securității. 

Trebuie totodată să precizăm și faptul că personal am publicat mai 

multe studii având ca tematică politica de cadre a Securității. Menționăm 

faptul că cercetăm această temă – politica de cadre a Securității – de cca 13-14 

ani, fără a ne axa totuși exclusiv asupra ei decât în ultimii trei-patru ani. În 

timp, am realizat o documentare arhivistică și bibliografică foarte amplă 

asupra subiectului, iar pe parcursul acestei documentări de lungă întindere, 

am publicat mai multe studii științifice aferente subiectului sau am folosit 

date privind politica de cadre a Securității în studii științifice având alte 

subiecte (toate legate însă de activitatea Securității)29. 

Din aceste studii, anumite părți sau pasaje le-am inclus și în prezentul 

volum. Cu precădere am utilizat fragmente pe care deja le-am publicat în studiile: 

Cadrele Securității în anul 1968 („Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 5/2010, pp. 61-81), 

Cadrele Securității în timpul lui Teohari Georgescu („Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 7-

8/2011, pp. 9-56), Proceduri și criterii de încadrare a personalului Securității în 

                                                                                                                              
25 Dumitru Lăcătușu, Biografia unui șef din Securitate. Colonelul Gheorghe Enoiu, în 
„Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2014, pp. 79-90. 
26 Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru, Regizorii de culise. Șefii Serviciului „D” 
(Dezinformare) din cadrul Securității, în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 7-8/2011, pp. 137-158. 
27 Adrian Nicolae Petcu, Denisa Bodeanu, Contribuții la întocmirea unui dicționar al 
ofițerilor de Securitate (problema culte-secte), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 3/2009,  
pp. 55-69. 
28 Cristian Troncotă, Istoria Securității regimului comunist din România. 1948-1964, 
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2003; idem, Duplicitarii. 
Din istoria serviciilor de informații si securitate ale regimului comunist din România 
(1965-1989), ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Elion, 2014. 
29 Amintim aici următoarele studii: Liviu Pleșa, Cadrele de conducere din Direcția 
regională de Securitate Cluj. Date biografice (I), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 3/2009, pp. 
119-132; idem, Contraspionajul în prima parte a regimului Ceaușescu (anii ’60-’70). 
Organizare, atribuții și metode de acțiune, în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 4/2009, pp. 27-
68; idem, Direcția Regională de Securitate Cluj (1948-1968). Organizarea, personalul și 
direcțiile de acțiune, în „Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
și Memoriei Exilului Românesc”, vol. V-VI/2010-2011, pp. 115-146; idem, Politica de 
cadre și structura organelor de Securitate pe teritoriul actual al jud. Alba (1948-1968), în 
„Apulum. Series Historia & Patrimonium”, vol. LVII/2020, pp. 155-185; idem, 
Modificări apărute în activitatea informativ-operativă a Securității după Revoluția 
maghiară, în Matei Gheboianu, Remus Nică (coord.), Crizele anului 1956, Editura 
Universității din București, București, 2019, pp. 129-158. 
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timpul regimului Ceaușescu („Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 9-10/2012, pp. 191-215) și 

Efectul combaterii „devierii de dreapta” asupra politicii de cadre a Securității 

(„Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 13/2014, pp. 183-214). Menționăm totodată că am făcut și 

în text, la subcapitolele respective, precizările că anumite fragmente le-am 

publicat anterior, indicând și sursa bibliografică aferentă. 

Din aceste studii pe care le-am publicat în trecut, am utilizat aproape 

exclusiv pasajele care conțin date și informații tehnice, extrase din documentele 

de arhivă și din bibliografia consultată anterior, dar și unele dintre pasajele 

interpretative și de analiză despre care considerăm și în prezent că sunt valide 

din punct de vedere științific. Precizăm faptul că elaborarea volumului se 

fundamentează pe o metodologie de cercetare și pe o interpretare științifică 

radical diferite față de cele utilizate la redactarea majorității studiilor de mai 

sus. Astfel, marea majoritate a studiilor menționate se referă la perioade 

limitate temporal sau doar la anumite aspecte concrete, iar de regulă la 

elaborarea lor am pornit de la datele empirice extrase din documentele de 

arhivă, pe baza cărora am analizat intuitiv strict politicile de cadre ale 

Securității. În schimb, în cadrul volumului am analizat politica de cadre a 

Securității în mod global și mai ales integrată în ansamblul politicilor de cadre 

generale ale partidului comunist, cu raportare la teoriile politico-ideologice 

comuniste aferente acestui aspect. 

Tocmai din acest motiv, al utilizării unei alte metodologii de cercetare a 

temei și a unei noi viziuni interpretative, în volum am folosit foarte puține 

dintre analizele și concluziile studiilor amintite mai sus, ele neregăsindu-se 

aproape deloc nici în concluziile capitolelor volumului și nici în concluziile 

finale. După cum am menționat anterior, din respectivele studii am utilizat – 

ca suport documentar argumentativ al analizelor și concluziilor – aproape 

exclusiv datele tehnice sau descriptive (extrase din documentele de arhivă 

cercetate și din bibliografia consultată: exemple și cazuri concrete extrase din 

dosare și fișe de cadre, date statistice, prezentarea unor opinii ale decidenților 

politici și ale liderilor Securității, prezentarea conținutului unor ordine ale 

M.A.I. și Securității etc.) și fragmente de prezentare a diverse aspecte privind 

politica de cadre. 



2. Politica de cadre în perioada  

lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965) 

2.1. Teoriile staliniste și ale liderilor P.C.R./P.M.R. referitoare  

la politica de cadre 

Problema cadrelor a frământat P.C.R. imediat după 23 august 1944, în 

momentul în care a fost impus la guvernare de armata sovietică. Într-o ședință 

ținută cu activul de partid la 23-24 septembrie 1944, liderii partidului, și mai 

ales Gheorghiu-Dej, au atras atenția asupra importanței acestui aspect. 

Gheorghiu-Dej chiar a teoretizat subiectul: „Problema cadrelor este 

cea mai arzătoare problemă a partidului nostru. (…) dacă Stalin  spune că 

cadrele sunt «aurul partidului nostru» și la noi C.C. prin cadre își introduce 

linia lui politică. Politica cadrelor se ramifică în două direcții. Întâi ridicarea 

politică, ideologică, teoretică a cadrelor existente, verificarea lor permanentă 

prin activitatea depusă, ridicarea elementelor capabile în organele de 

conducere, și al doilea, orientarea elementelor spre cadre noi. (…) Numai 

astfel vom putea să ne îndeplinim sarcinile noastre, dacă vom ști să ducem o 

justă politică de cadre. (…) Unii se orientează mai mult spre cadrele vechi, 

dar acestea păcătuiesc uneori prin aceea că trăiesc în trecut. Cadrele noi nu 

au experiența celor vechi, dar în focul luptelor se ridică, cresc, în timpul cel 

mai scurt își însușesc experiența și aduc cu ele ce este nou, ce este proaspăt. 

Ele ne duc înainte, mult înainte”1. O poziție similară avea și Iosif 

Chișinevschi: „Să nu subapreciem cadrele vechi, să nu supraapreciem cadrele 

noi. Să realizăm ceea ce ne-a învățat tov. Stalin la Congresul al XVIII-lea: o 

orchestră a cadrelor. Cadrele vechi să dea experiența lor, învățătura lor, iar 

cadrele noi elanul lor, într-o muncă activă, disciplinată, într-o sforțare de a 

îndeplini la timp sarcinile”2. 

De asemenea, și Miron Constantinescu scotea în evidență necesitatea de 

a crea o simbioză între cadrele vechi și cele noi, el indicând și categoriile 

sociale spre care trebuia să-și îndrepte atenția partidul pentru recrutarea 

                                                 
1 Radu Ciuceanu, Corneliu Mihail Lungu (coord.), Florin Constantiniu (responsabil 
volum), Sever Catalan, Stenogramele ședințelor conducerii P.C.R. 23 septembrie 1944-26 
martie 1945, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Arhivele Naționale 
ale României, București, 2003, pp. 73-74. 
2 Ibidem, p. 56. 
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activiștilor de care avea nevoie: muncitorimea și țărănimea săracă3. În această 

ultimă privință, mult mai explicit a fost tot Gheorghiu-Dej: „Dacă este vorba 

să întărim partidul nostru, apoi în primul rând trebuie să ne orientăm spre 

fabrici, spre sindicate, acolo găsim acel rezervor uriaș de unde partidul nostru 

poate trage forțe noi pentru a-și întări poziția sa. (…) Să aducem acest aer 

proaspăt din sânul clasei muncitoare. Să ridicăm cele mai ridicate, cele mai 

devotate, cele mai cinstite elemente din sindicate, din fabrici”4. 

Precizăm însă faptul că toate aceste aprecieri ale liderilor P.C.R. 

referitoare la politica de cadre a partidului nu erau altceva decât repetarea 

întocmai a unor afirmații ale lui Stalin, cum de altfel au subliniat chiar și unii 

dintre ei. Pe lângă faptul că membrii conducerii P.C.R. știau foarte bine că 

funcțiile lor în partid depindeau în mare măsură de capriciile conducătorului de 

la Kremlin și astfel încercau să preia mimetic toate opiniile acestuia, referințele 

la Stalin erau logice și normale din moment ce acesta și-a expus deseori teoriile 

referitoare la politica de cadre a partidului. Iar pe deasupra, la fel ca și 

comuniștii români, și Stalin – în primii ani după ce-a preluat conducerea 

partidului – s-a lovit de necesitatea de a rezolva aproape cam aceleași tipuri de 

probleme (colectivizarea, industrializarea, desăvârșirea etatizării economiei, 

acapararea totală a puterii în partid, înlăturarea totală a vechiului aparat 

funcționăresc etc.). Situația generală fiind, așadar, aproximativ diacronică, este 

firesc ca liderii comuniști români să recurgă la aceleași politici de cadre pe care 

le-a folosit cu succes și Stalin. 

Lenin – confruntat cu necesitatea consolidării puterii obținute de 

bolșevici în octombrie 1917, cu rezolvarea enormelor probleme cauzate de 

Primul Război Mondial și de războiul civil și apoi cu boala – a avut rareori 

prilejul să aplice în mod real prea multe principii teoretico-ideologice în politica 

de cadre, fiind deseori nevoit să apeleze la orice tip de resursă umană pe care o 

avea la dispoziție (inclusiv din rândul burgheziei, ofițerimii țariste sau chiar al 

fostului aparat represiv țarist). Stalin, în schimb, preluând un stat și un regim 

deja suficient de bine consolidate, a putut să emită și să aplice diverse teorii 

privind politicile de cadre în partid și în stat, pe unele dintre ele chiar modifi-

cându-le în raport cu contextul politic, economic și social intern și extern. 

Noul lider de la Kremlin și-a exprimat rapid dorința de a da un alt curs 

politicii de cadre. Spre exemplu, la 24 mai 1924, la Congresul al XIII-lea al 

P.C.bdR., Stalin a indicat organelor de cadre să-și îndrepte privirile și asupra 

                                                 
3 „Trebuie să întărim cadrele vechi, dar trebuie să înțelegem importanța atragerii în partid 
a cadrelor noi, în primul rând din proletariat, apoi din țărănime săracă” (ibidem, p. 29). 
4 Ibidem, p. 71. 
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persoanelor care activau la baza instituțiilor sau a activităților economice: 

„Trebuie să acordăm o deosebită atenție promovării cadrelor, membri și 

nemembri de partid. Metoda promovării numai de sus de oameni noi este 

insuficientă. Ea trebuie completată cu metoda promovării de jos, în cursul 

muncii practice, în procesul atragerii de noi forțe în munca practică”5. 

La 4 mai 1935, Stalin a emis notoria aserțiune „cadrele hotărăsc totul”, 

susținând că aceasta a devenit adecvată în noul context economic în care se 

afla U.R.S.S., când industrializarea și colectivizarea fuseseră în linii mari deja 

înfăptuite și regimul mai trebuia doar să atingă un nivel superior de eficiență: 

„Înainte vreme [când U.R.S.S. n-avea industrie – n.n.] spuneam că «tehnica 

hotărăște totul» (...) Tehnica, fără de oameni care să fi însușit tehnica, este 

moartă (...) Iată de ce trebuie să insistăm acum asupra chestiei oamenilor, a 

cadrelor. Iată de ce vechea lozincă – «tehnica hotărăște totul» (...) trebuie să 

fie înlocuită cu o nouă lozincă, cu lozinca «cadrele hotărăsc totul». Aceasta 

este acum principalul”. Pentru a fi și mai clar, Stalin a simțit nevoia să 

sublinieze faptul că „trebuie să pricepem că din toate capitalurile din lume cel 

mai prețios și cel mai hotărâtor capital sunt oamenii, cadrele”6. 

Nu în ultimul rând, tot cu acest prilej, Stalin va lansa și o altă teorie, 

care va face carieră și în politica de cadre din România și din Securitate în anii 

ʼ40-ʼ50, și anume aceea că definitorie pentru pregătirea profesională a 

cadrelor nu este școala sau sistemul de învățământ, ci munca practică: „Școala 

este numai o treaptă pregătitoare. Adevărata călire a cadrelor se capătă în 

munca vie, în afară de școală, în lupta cu greutățile, în înfrângerea greutăților 

(...) Numai în lupta cu greutățile se călesc adevăratele cadre”7. Un principiu pe 

care Drăghici l-a aplicat cu obstinație în Securitate până la începutul 

deceniului șapte, când a renunțat să mai insiste asupra lui numai după ce 

devenise evident faptul că ofițerii pregătiți printr-o astfel de „metodă” erau 

totalmente incapabili să rezolve complexele sarcini informativ-operative pe 

care puterea politică le trasa în acea perioadă Securității spre rezolvare. 

Peste numai doi ani, la Plenara C.C. al P.C.U.S. din 23 februarie-5 martie 

1937, Stalin va lansa un alt concept teoretico-ideologic în politica de cadre, și 

anume accentuarea ideologizării politice a tuturor cadrelor de partid și de 

stat. În contextul politic în care Stalin nu a reușit să obțină la plenară 

                                                 
5 I.V. Stalin, Raportul organizatoric al C.C. la Congresul al XIII-lea al P.C.(b) din Rusia, 
în Idem, Opere, vol. 6, Editura P.M.R., București, 1950, p. 238. 
6 Idem, Cuvântare ținută în Palatul Kremlinului în fața absolvenților Academiei 
Armatei Roșii, în Idem, Problemele leninismului, Editura P.C.R., București, 1945,  
pp. 607-609. 
7 Ibidem, p. 610. 



30   Liviu Pleșa 

aprobarea politică pentru execuția lui Buharin și Râkov (majoritatea Biroului 

Politic optând doar pentru arestarea și anchetarea acestora)8, liderul de la 

Kremlin a insistat pentru creșterea nivelului de ideologizare a cadrelor, astfel 

încât acestea să nu mai ezite să aprobe întru-totul decizia puterii politice de 

eliminare – inclusiv fizică – a oricărei persoane din stat. Pentru Stalin, „Marea 

Teroare” trebuia aplicată cu sprijinul susținut al unor cadre cât mai 

îndoctrinate din punct de vedere ideologic. 

Către finalul plenarei, la 3 martie 1937, Stalin a prezentat raportul Despre 

lipsurile muncii de partid și despre măsurile pentru lichidarea troțchiștilor și a 

altor fățarnici, în care își expunea teoriile în sensurile amintite mai sus9: 

 „Trebuie să ridicăm munca politică a partidului nostru la 

înălțimea cuvenită, punând pe primul plan sarcina educării politice și a călirii 

bolșevice a cadrelor de partid, a cadrelor din aparatul sovietic și din aparatul 

economic”; 

 „Acum problema cardinală pentru noi este nu lichidarea 

înapoierii cadrelor, deoarece în linii generale ea a și fost lichidată, ci lichidarea 

nepăsării politice și a credulității politice față de niște sabotori care au căpătat 

întâmplător carnetul de partid”; 

 „Eu cred că dacă am ști, dacă ne-am pricepe să pregătim din 

punct de vedere ideologic cadrele noastre din toate domeniile muncii și să le 

călim din punct de vedere politic în așa măsură încât ele să se poată lesne 

orienta în situația internă și internațională, dacă am ști să facem din ele 

marxiști-leniniști pe deplin maturi, capabili de a rezolva fără greșeli serioase 

problemele conducerii țării, am avea tot temeiul să socotim că nouă zecimi 

din problemele noastre sunt rezolvate”. 

Tot acum, dat fiind contextul politic amintit, Stalin a pus în plan 

secundar principiul evaluării cadrelor după calitățile lor practice, impunând 

drept criteriu primordial calitățile lor politico-ideologice: „Ce înseamnă a 

selecționa în mod just cadrele și a le repartiza în mod just în muncă? Aceasta 

înseamnă a selecționa cadrele în primul rând după criteriul politic, adică 

apreciind dacă merită încredere politică și, în al doilea rând, după criteriul 

practic, adică apreciind dacă sunt sau nu potrivite pentru o muncă concretă 

sau alta”10. 

                                                 
8 Robert Conquest, Marea teroare. O reevaluare, traducere de Marilena Dumitrescu, 
Editura Humanitas, București, 1998, pp. 212-215. 
9 I.V. Stalin, Despre lipsurile muncii de partid și despre măsurile pentru lichidarea 
troțchiștilor și a altor fățarnici, Editura P.M.R., București, 1952, pp. 20, 22-23, 28. 
10 Ibidem, p. 36. 
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Numeroase pasaje teoretice referitoare la politica de cadre, dublate de 

indicații concrete, se regăsesc și în raportul prezentat de Stalin la 10 martie 

1939 în deschiderea Congresului al VIII-lea al P.C.U.S. Iarăși, contextul politic 

intern din U.R.S.S., precum și cel extern, nu sunt deloc de neglijat. Între 22 și 

26 februarie 1939 tocmai se desfășurase procesul prin care ultimii vechi 

membri ai conducerii partidului fuseseră condamnați la moarte și executați 

(Kossior, Ciubar și Postâșev)11. Partidul devenindu-i practic în totalitate 

obedient, Stalin alăturându-și la „conducere” o garnitură de persoane de o 

fidelitate aproape fără limite (precum Hrușciov, Malenkov, Jdanov), 

conducătorul P.C.U.S. a decis stoparea „Marii Terori” (semnalul fiind dat de 

arestarea lui Ejov la scurt timp după congres), în condițiile în care 

probabilitatea unui conflict militar în Europa devenea tot mai reală. 

Partidul fiind transformat practic într-un simplu instrument cu ajutorul 

căruia își împlinea orice capriciu, în raportul prezentat la congres Stalin a 

insistat pe conceptul teoretic al conducerii partidului de către stat. Iar cum 

„cadrele hotărăsc totul”, desigur că pârghia care-i era cea mai la îndemână 

pentru a controla statul era cea a cadrelor de partid, de a căror loialitate 

(determinată de frica de execuție) nu se îndoia. În clasica lui exprimare teore-

tică simplificată, Stalin susținea următoarele: „Cadrele partidului sunt corpul 

de comandament al partidului și, deoarece partidul nostru este la putere, ele 

formează, de asemenea, corpul de comandament al organelor conducătoare 

de stat. După ce a fost elaborată o linie politică justă, verificată în practică, 

cadrele partidului devin forța hotărâtoare a conducerii de partid și de stat”12. 

Desigur, conducătorul P.C.U.S. nu uita nici de principiul ideologizării 

cadrelor, pentru că puterea politică nu avea nevoie de orice fel de cadre, ci 

numai de unele cu un cât mai ridicat nivel ideologic și politic, care să fie gata să 

se identifice cu linia politică a momentului: „pentru a aplica linia politic justă e 

nevoie de oameni care înțeleg linia politică a partidului, care o adoptă ca pe 

linia lor proprie, care sunt gata s-o aplice, care știu s-o pună în practică și sunt 

capabili să răspundă de ea, s-o apere, să lupte pentru ea”13. Însă acum Stalin a 

extins acest concept și asupra tuturor cadrelor din toate domeniile tehnice și 

științifice: „Există o ramură a științei pe care trebuie s-o cunoască în mod 

obligatoriu bolșevicii care lucrează în toate domeniile științei: aceasta este 

știința marxisto-leninistă despre societate, știința legilor de dezvoltare a 

                                                 
11 R. Conquest, op. cit., p. 516. 
12 I.V. Stalin, Raport făcut la Congresul al XVIII-lea al partidului asupra activității C.C. 
al P.C.U.S., în Idem, Problemele leninismului, Editura P.C.R., București, 1945, p. 733. 
13 Ibidem. 
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societății, știința despre dezvoltarea revoluției proletare, despre legile 

dezvoltării construcției socialiste, despre victoria comunismului. Căci nu poate 

fi socotit ca adevărat leninist care, zicându-și leninist, se mărginește totuși la 

specialitatea sa, de pildă la matematică, botanică sau chimie, și nu vede nimic 

dincolo de specialitatea sa. Un leninist nu poate fi numai specialist în știința pe 

care și-a ales-o, el trebuie să fie totodată om politic și participant la viața socială, 

care se interesează în mod viu de destinele țării sale, care cunoaște legile 

dezvoltării sociale, care știe să se folosească de aceste legi și urmărește să ia 

parte activă la conducerea politică a țării”14. Un concept teoretic pe care-l vom 

regăsi expus din plin și de Nicolae Ceaușescu peste mai puțin de 40 de ani. 

Cu același prilej, Stalin a afirmat și că pentru el cadrele erau „fondul de 

aur al partidului și al statului” și astfel aflăm care era sursa de „inspirație” a lui 

Gheorghiu-Dej în expunerea din 1944 amintită mai sus. 

Nu în ultimul rând, Stalin s-a referit și la tipurile de cadre – vârstnice și 

experimentate (sau vechi) ori tinere (sau noi) – dintre care trebuia să se opteze 

pentru edificarea unei politici de cadre optime, chestiune la care am văzut că s-a 

referit și Chișinevschi în 1944. Pentru Stalin, cadrele vechi „reprezintă o mare 

bogăție pentru partid și stat”, ele având nu doar experiență în activitatea de 

conducere, ci și „o călire principială marxisto-leninistă”. Dar unele dintre ele 

încep „să privească cu îndărătnicie înapoi, să se împotmolească în trecut, să se 

împotmolească în lucrurile vechi și să nu observe ceea ce este nou în viață”, mai 

exact: „își pierd simțul noului”. Este însă tocmai ceea ce au cadrele tinere, cărora 

le lipsește experiența și călirea revoluționară, dar „ele posedă din belșug simțul 

noului”. Concluzia lui Stalin era foarte clară: „Sarcina noastră constă nu în a ne 

orienta ori spre cadrele vechi ori spre cele noi, ci în a căuta să coordonăm, să 

unim cadrele vechi și noi într-o singură orchestră, a muncii de conducere a 

partidului și a statului”15. Un concept care nu a fost folosit doar de primii 

conducători ai P.C.R. de după 1944, după cum am văzut, ci va fi utilizat 

neschimbat și de către Nicolae Ceaușescu în anii ʼ70-ʼ80, desigur însă fără ca 

acesta să facă vreo referire la numele teoreticianului care l-a lansat. 

De asemenea, la Congresul al VIII-lea al P.C.U.S., Stalin a expus și un 

important aspect de natură organizatorică privind politica de cadre în stat, și 

anume concentrarea întregii politici de cadre în partid și stat la o singură 

structură de cadre, cea a partidului: „În ce constă astăzi sarcina? [în domeniul 

politicii de cadre – n.n.] Sarcina constă în a încredința unui singur organ 

chestiunea alegerii cadrelor, de jos până sus, și de a ridica această muncă la 

                                                 
14 Ibidem, p. 737. 
15 Ibidem, pp. 734-735. 
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înălțimea cuvenită, la înălțimea științifică, bolșevică. Pentru aceasta trebuie 

sfârșit cu situația când studierea, înaintarea și alegerea cadrelor se fac 

fărâmițat, în diferite secțiuni și sectoare. Pentru aceasta trebuie concentrată 

munca într-un singur centru. Acest centru trebuie să fie Direcția Cadrelor de 

pe lângă C.C. al P.C.U.S. și Secția Cadrelor de pe lângă fiecare organizație de 

partid republicană, de ținut și regională”16. 

În opinia noastră, prin directivele trasate în expunerile sale, Stalin și-a pus 

în mod decisiv amprenta, din punct de vedere teoretico-ideologic, pe 

fundamentarea liniilor directoare ale politicilor de cadre aplicate nu doar în 

U.R.S.S.-ul acelor perioade, ci și în România primelor două decenii ale regimului 

comunist. În definitiv, cum deja am mai amintit, generalizând și ponderând cu 

contextul extern și cu acela al celui de-al Doilea Război Mondial, precum și cu 

„arderea etapelor” de către regimul comunist din țara noastră, România anilor 

1945-1965 poate fi privită – pe anumite paliere – în mod diacronic cu U.R.S.S.-ul 

anilor 1923-1953 (etapele transformării unei societăți de tip capitalist într-una de 

tip socialist, luptele pentru putere în partid, consolidarea regimului și apoi 

exercitarea de către partid și de către conducătorul acestuia a principalelor 

prerogative decizionale în stat), astfel încât ni se pare logică copierea multora 

dintre teoriile și politicile de cadre staliniste. 

În România de după 6 martie 1945 și până la decesul lui Gheorghiu-Dej, 

conducătorii P.C.R./P.M.R. au preluat integral teoriile expuse de Stalin în 

domeniul politicii de cadre, fără a fi preocupați, chiar și după moartea acestuia, 

de teoretizarea acestui domeniu. Gheorghiu-Dej și membrii grupului de putere 

din jurul său au fost în general prea puțin atrași de partea teoretică și de inovații 

sau reinterpretări conceptual-teoretice. De altfel, foarte puțini dintre ei aveau o 

pregătire culturală și ideologică care să le permită să facă așa ceva. Ideologii de 

la vârf din prima decadă – Iosif Chișinevschi și Miron Constantinescu – au fost 

nevoiți, dată fiind cunoscuta inflexibilitate a lui Stalin, să preia neschimbate 

teoriile acestuia, iar apoi au fost îndepărtați din cercul decizional al partidului. 

Noua generație de ideologi ai perioadei în care P.M.R. a fost condus de 

Gheorghiu-Dej – Leonte Răutu și Paul Niculescu-Mizil – nu a manifestat nici ea 

vreo apetență pentru modificarea vreunor concepte teoretice aferente politicilor 

de cadre. Abia Nicolae Ceaușescu, după ce-a fost ales în fruntea partidului, se va 

remarca printr-o atenție specială acordată din punct de vedere teoretic și 

ideologic acestui domeniu, el reinterpretând diverse concepte și mai ales 

inovând din punct de vedere teoretic, dar totul în paralel cu păstrarea 

neschimbată a unora dintre teoriile expuse de Stalin în anii ʼ30. 

                                                 
16 Ibidem, p. 735. 
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La Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 discuțiile privind 

politicile de cadre au fost practic inexistente. În raportul politic pe care 

Gheorghiu-Dej l-a prezentat la conferință, conducătorul P.C.R. s-a mulțumit 

cu enunțarea lapidară – la capitolul „sarcinile interne de partid” – a necesității 

„ridicării nivelului politic al cadrelor”17. Statutul P.C.R., adoptat la conferință, 

prevedea doar înființarea – „pentru înfăptuirea hotărârilor partidului” – unor 

structuri de cadre pe lângă C.C. al P.C.R. și pe lângă comitetele regionale și 

județene de partid18 – adică exact ceea ce stabilise Stalin în 1939. 

Desigur, contextul politic era unul în care P.C.R. depunea eforturi 

intense pentru a-și extinde capacitatea organizatorică astfel încât aceasta nu 

doar să țină pasul cu capacitatea politică a partidului, ci și să permită 

consolidarea și păstrarea puterii politice și eliminarea rivalilor politici. În acei 

primi ani de după 23 august 1944, P.C.R. nici nu avea cum să ducă o politică 

propriu-zis de cadre, fiind practic nevoit să se folosească de orice persoană 

care era disponibilă și se arăta interesată să-l ajute în atingerea scopurilor 

politice pe care și le propusese. Acum au avut loc acele notorii întreceri pentru 

primirea de membrii în partid, precum și înscrierile în partid pe listă19. Pe 

deplin relevant credem că este și faptul că în raportul politic prezentat la 21 

februarie 1948 la Congresul I al P.M.R.20, Gheorghe Gheorghiu-Dej nu a inclus 

nici măcar un singur rând referitor la politica de cadre. 

Din punct de vedere ideologic, dat fiind că România se transformase 

într-o democrație populară, se instala dictatura proletariatului și se dorea 

transformarea unei societăți capitaliste într-o societate socialistă, conducerea 

P.C.R. ar fi trebuit să opteze majoritar pentru doar câteva categorii de cadre: 

muncitori, țărani sau fii de muncitori și țărani. În practică, aceștia fie erau 

prea puțini (ne referim la muncitori, care în multe zone ale țării lipseau 

                                                 
17 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raportul politic al Comitetului Central la Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român. Octombrie 1945, în Idem, Articole și 
cuvântări, ediția a III-a, Editura pentru Literatură Politică, București, 1952, p. 71. 
18 *** Statutul P.C.R., Editura P.C.R., București, 1945, pp. 21-22. 
19 La Plenara C.C. al P.M.R. din 15-17 mai 1950, Ana Pauker va recunoaște parțial această 
eroare: „Noi am făcut o greșeală de tactică. Ne-am închipuit că facem un pas tactic, că cu-
prindem mase largi de muncitori. Adevărul e că lucrurile ne-au scăpat din mână. Am mers 
de la un gând bun, la a face întreceri, la a opri oamenii la tramvai pentru a-i ruga să-și dea 
adeziunea, la a păcăli oamenii care se înscriau pentru fasole și când colo erau înscriși în 
partid. Greșeala noastră principală e că am lăsat să meargă un timp prea lung această 
alunecare până am oprit-o” (*** Stenogramele ședințelor…, vol. III, 1950-1951, p. 264). 
20 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raportul politic al Comitetului Central la Congresul 
Partidului Muncitoresc Român, în Idem, Articole și cuvântări, ediția a III-a, Editura 
pentru Literatură Politică, București, 1952, pp. 122-169. 
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complet), fie erau indezirabili din punct de vedere politic, deoarece se situau 

sau se situaseră de partea P.N.Ț. ori a Mișcării Legionare, fie aveau un nivel 

cultural și profesional atât de scăzut încât practic nu putea fi încadrați în 

instituțiile de stat pe care puterea politică dorea să le controleze cât mai strict. 

Tocmai de aceea, conducerea P.C.R./P.M.R. a optat, în această primă decadă 

de după 1945, pentru menținerea sau chiar promovarea unora dintre foștii 

angajați ai instituțiilor de stat, desigur îndeosebi a acelor oportuniști care se 

„orientaseră” cel mai rapid și se puseseră în slujba noii puteri politice. 

După alegerile din 1946, un criteriu avut în vedere de conducerea P.C.R. 

pentru promovarea cadrelor de partid în instituțiile de stat l-a constituit 

comportarea acestora în timpul pre-campaniei și campaniei electorale și, desigur, 

în ziua alegerilor. La 23 ianuarie 1947, Vâșinski nota următoarele după o discuție 

avută cu Gheorghiu-Dej la Moscova: „a spus că va avea loc o epurare a partidului 

și că toți membrii acestuia care s-au demascat la alegeri ca elemente lașe, oportu-

niste și provocatoare vor fi excluși și, dimpotrivă, oamenii care și-au dovedit la 

alegeri devotamentul și capacitățile lor vor fi trimiși în munci de răspundere”21. 

Desigur, conducerea partidului a trecut și la un amplu proces de 

formare și pregătire a propriilor cadre, din rândul muncitorilor și țăranilor 

proaspăt înscriși în partid, dar procedura era greoaie și se desfășura foarte 

lent. Persoanele în cauză trebuia mai întâi să fie școlarizate în școli de partid 

de medie sau de scurtă durată, pentru a atinge cât de cât un simulacru de 

nivel politic care să le permită ca, după numirea în instituțiile de stat în care 

erau repartizate, să poată aplica în sensul politic dorit directivele politice pe 

care puterea politică le emitea pentru respectivele domenii. Apoi, după 1948, 

după ce s-a început campania la scară națională de verificare a membrilor de 

partid, nu mai era suficientă doar selecționarea cadrelor, ci trebuia să se treacă 

și la verificarea acestora, proceduri care îngreunau și mai mult procesul. La 

ședința Secretariatului C.C. al P.M.R. din 31 martie 1950, Alexandru 

Moghioroș, secretarul C.C. responsabil cu problemele organizatorice, se 

plângea că „recrutarea oamenilor durează mult, trebuie elemente munci-

torești”22. Mai exact, el solicita conducerii partidului să ia decizia politică de a 

trimite în instituțiile de stat membrii de partid proveniți din rândul 

muncitorimii, care aproape inerent aveau un nivel politic mult mai ridicat 

decât al reprezentanților țărănimii (prin apartenența obligatorie la foarte 

                                                 
21 Dan Cătănuș, Vasile Buga (eds.), Gheorghe Gheorghiu-Dej la Stalin. Stenograme, note 
de convorbire, memorii. 1944-1952, cuvânt înainte de Florin Constantiniu, Institutul 
Național pentru Studiul Totalitarismului, București, 2012, p. 189. 
22 *** Stenogramele ședințelor…, vol. III, p. 201. 
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politizatele sindicate, prin expunerea repetată la omniprezenta propagandă și 

agitație politică din orașe și chiar prin atașamentul real pe care mulți dintre ei 

îl aveau față de partidul politic al muncitorilor). Cum însă nici numărul 

muncitorilor cu un nivel politic cât de cât corespunzător nu avea cum să aco-

pere nevoile reale de cadre, conducerea partidului s-a văzut nevoită să apeleze 

în fapt tot la țărănime, care de altfel reprezenta peste 70% din populația țării.  

În ședința Secretariatului C.C. al P.M.R. din 31 ianuarie 1949, Vasile Luca 

arăta că una dintre cauzele eșecului reformării sistemului de învățământ a 

constat în politica de cadre greșită aplicată în Ministerul Învățământului, 

unde accentul s-a pus pe pregătirea profesională și nu pe cea politică, în 

contradicție cu teza stalinistă, care stipula exact invers: „Problema cadrelor 

este de cea mai mare importanță, pentru că acolo au rămas oameni vechi care 

au aplicat reforma învățământului. Mai bine puneam oameni mai puțin 

pregătiți din punct de vedere profesional, dar care știau să introducă în mod 

just reforma”23. În toamna aceluiași an, și alți lideri ai P.M.R. au insistat pentru 

creșterea nivelului ideologic și politic al cadrelor. Astfel, la 30 septembrie 1949, 

Iosif Chișinevschi insista și el pentru folosirea școlii pentru atingerea acestui 

obiectiv: „Scopul pe care și-l propune noul învățământ este formarea unor 

cadre pregătite pentru a corespunde sarcinilor ce revin constructorilor 

societății socialiste (...) La baza acestei școli noi stă concepția despre lume a 

partidului proletariatului – învățătura marxist-leninistă”24. La 7 noiembrie 

1949, în zi aniversară, Gheorghiu-Dej anunța faptul că partidul va trece la 

editarea operelor complete ale lui Lenin și Stalin și explica și care era unul 

dintre motivele principale ale acestui demers: „Ridicarea economiei noastre și 

creșterea nevoilor culturale pun în fața noastră necesitatea creșterii cât mai 

rapide a cadrelor în toate domeniile. Această creștere de noi cadre nu poate fi 

făcută fără o ridicare a nivelului ideologic al membrilor de partid și al tuturor 

oamenilor muncii din țara noastră”25. 

O discuție politică a conducerii partidului ceva mai aplicată privind 

problema cadrelor a avut loc în timpul ședinței Secretariatului C.C. al P.M.R. 

din 7 iunie 1949, când s-a analizat solicitarea armatei de a i se da de către 

partid cadre de conducere și membrii de partid care să fie școlarizați pentru a 

deveni ofițeri. Moghioroș, care era nemulțumit că hemoragia continuă de 

                                                 
23 *** Stenogramele ședințelor…, vol. II, p. 37. 
24 Iosif Chișinevschi, Munca educativă în rândurile intelectualilor, în „Pentru pace 
trainică, pentru democrație populară”, 30 septembrie 1949, p. 3. 
25 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a arătat 
oamenilor muncii din lumea întreagă căile de eliberare de sub jugul imperialist, în Idem, 
Articole și cuvântări, ediția a II-a, Editura P.M.R., București, 1951, p. 347. 



Politica de cadre a Securității (1948-1989)   37 

 

cadre de valoare dinspre partid înspre instituțiile de stat26 afecta activitatea 

partidului, a cerut reglementarea acestei practici: „repartizarea cadrelor să se 

facă pe baze unei hotărâri a Secretariatului și să se stabilească până unde 

putem merge cu luarea oamenilor, pentru că cele mai bune elemente din 

aparatul de partid le băgăm în aparatul de stat”. La această opinie s-a raliat și 

Ana Pauker, care însă recunoștea că importanța domeniului în cauză făcea 

cererea de nerefuzat: „Este clar că trebuie să dăm oameni pentru armată, dar 

să nu mergem pe linia de a lua dintr-un buzunar și a băga în celălalt, ci trebuie 

să vedem cum facem să creștem cadre noi. Nu este just să mergem pe linia de 

a lua cadre gata făcute, ci trebuie să ridicăm oameni noi cu îndrăzneală”. 

Gheorghiu-Dej, de acord cu cei doi, a sesizat însă adevărata problemă, și 

anume caracterul pripit, aleatoriu și uneori chiar haotic pe care-l avea politica 

generală de cadre (dacă se putea vorbi de așa ceva): „este vorba de o lipsă 

foarte mare și anume lipsa unui plan de ridicare sistematică a cadrelor, ținând 

seama de diferitele nevoi, atât ale partidului, cât și ale aparatului de stat”. De 

asemenea, tot conducătorul P.M.R. oferea și singura soluție reală a problemei, 

și anume crearea de școli specializate pentru fiecare tip de instituție, astfel 

încât acestea să-și poată forma singure cadrele necesare: „O altă problemă 

care trebuie să stea în centrul preocupărilor noastre este aceea de a crea școli 

de specialitate pentru diferitele sectoare ale aparatului de stat. Trebuie stabilit 

un plan de orientare pe baza căruia să se facă asemenea școli”27. 

Însă chiar dacă deficiențele au fost sesizate și au fost identificate chiar și 

unele căi de remediere a acestora, aceasta nu înseamnă că pe moment s-a și 

făcut ceva în mod concret. Nu a fost întocmit nici un plan general privind 

politica de cadre, n-au fost înființate nici un fel de școli specializate, iar 

politica de cadre a continuat în aceeași notă, și anume rezolvarea hei-rupistă a 

problemelor prin trimiterea de cadre de partid într-o instituție sau alta atunci 

când acestea chiar se aflau în dificultate din punct de vedere al încadrării cu 

personal (spre exemplu, la 10 august 1949 Secretariatul C.C. al P.M.R. a luat 

decizii privind cadrele de la Ministerul Comerțului Exterior28). Școlile de cadre 

                                                 
26 Pe alocuri, structurile locale de partid erau descompletate în totalitate prin trimiterea 
activiștilor în instituții de stat. În 1950, Moghioroș prezenta cazul Comitetului județean 
P.M.R. Cluj, care nu a mai rămas cu nici un instructor de partid pentru că toți fuseseră 
trimiși în aparatul de stat (*** Stenogramele ședințelor…, vol. III, p. 63). 
27 *** Stenogramele ședințelor…, vol. II, pp. 286-287. 
28 Edificatoare pentru cât de calitativ erau rezolvate problemele de cadre este 
propunerea făcută de Gheorghiu-Dej în timpul ședinței: „Pentru completarea cadrelor 
Ministerului Comerțului Exterior propune să fie folosite elemente tinere, cu pricepere 
în comerț, mai ales olteni, băieți de prăvălie, eventual să se facă o comisie de angajare 
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specializate au apărut ce-i drept, dar abia peste mai mulți ani, când problema 

pregătirii de cadre cât de cât valoroase în toate domeniile chiar a presat. 

Decizia stopării trimiterii activiștilor de partid în aparatul de stat sau a 

păstrării lor în partid pentru ca acesta să-și extindă forța politică și 

organizatorică era însă foarte greu de luat în acel moment, din simplul motiv că 

partidul încă nu controla aparatul de stat din foarte multe instituții (aceasta și 

pentru că el a fost continuu mărit pentru ca instituțiile respective să acopere cât 

mai complet domeniul lor de activitate). O realitate care i-a lovit pe liderii 

P.M.R. încă de la colectarea primelor date ale campaniei de verificare a 

membrilor de partid. La ședința Secretariatului C.C. al P.M.R. din 28 octombrie 

1949, Moghioroș a prezentat o nouă masivă cerere de cadre venită din partea 

armatei. Vasile Luca a cerut respingerea acesteia, ca un principiu general de a 

nu se mai da cadre de partid: „E cea mai comodă cale ca să se ceară secretari de 

partid, președinți de sindicate, să scoatem muncitori calificați de care ducem 

atâta lipsă. În condițiile actuale ale luptei de clasă nu putem să slăbim 

organizațiile de partid și sindicale cu asemenea proceduri”. El indica și care era 

calea corectă și normală prin care o instituție de stat trebuia să-și rezolve 

problemele de personal, și anume aceea de a-și recruta și pregăti singură propriile 

cadre: „Trebuie luați muncitori cinstiți, țărani săraci mai dezghețați, pe care-i pui 

la învățătură. Creezi cadre treptat”. Teohari Georgescu avea și el o părere 

aproximativ similară, el optând însă doar pentru recrutarea de muncitori, iar 

selecționarea să n-o facă armata, ci partidul, pentru a se asigura că aceștia erau 

corespunzători pentru un domeniu atât de important: „Trebuie să fim extrem de 

atenți de unde îi scoatem, nu se poate mereu de la partid și sindicat. În marile 

întreprinderi se găsesc muncitori (…) care pot să corespundă. (…) Să dăm 

dezlegare tov. Moghioroș să aleagă oameni ca să nu lase goluri. Nu din Comitete 

provizorii etc., să scoatem din întreprinderi, din comitete de întreprinderi”. 

Chestiunea a fost însă tranșată de Chișinevschi care le-a explicat colegilor săi că 

practic erau nevoiți să trimită în instituțiile de stat cadre valoroase de partid: „Am 

ajuns la concluzia că trebuie să facem sacrificii. Compoziția socială a aparatului 

nostru de stat nu este așa de strălucită, mai ales în unele locuri, cum e și armata. 

Este un pericol asupra căruia trebuie să ne gândim. Rezultatele verificărilor nu 

sunt chiar așa de bune”. Toți membrii Secretariatului au fost de acord cu 

aprobarea trimiterii de cadre de partid în armată29. 

                                                                                                                              
unde să se prezinte asemenea băieți tineri” (ibidem, p. 309). Se pare că pentru liderul 
P.M.R. un băiat de prăvălie din Oltenia putea fără probleme să rezolve și chestiunea 
încheierii unor contracte comerciale externe. 
29 Ibidem, pp. 541-542. 
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Primul moment în care este sesizabil interesul real al puterii politice 

pentru o anumită reglementare a politicii generale de cadre poate fi constatat în 

primăvara anului 1950. În opinia noastră, chiar și acum pare a fi mai mult o 

acțiune reactivă la contextul intern. Astfel, partidul abia finalizase (la Plenara 

C.C. al P.M.R. din 23-24 ianuarie 1950) un destul de lung proces de reorganizare 

structurală internă30, menit să pună puțină ordine în semi-haosul organizatoric 

intern care-a existat după 1944. Din moment ce au fost în sfârșit – și numai 

după un consistent ajutor din partea sovieticilor – mai bine definite atribuțiile 

fiecărei structuri de partid în parte, a apărut și nevoia firească de a se 

reglementa puțin și problemele de cadre, tocmai pentru ca organele de partid să 

nu interfereze între ele. Tot atunci a fost finalizat și amplul proces de verificare 

a tuturor cadrelor de partid (discutarea politică a raportului Comisiei de 

verificare s-a făcut la Plenara C.C. al P.M.R. din 15-17 mai 1950, dar datele 

statistice finale erau cunoscute în detaliu cu circa două luni înainte31), ale cărui 

rezultate au nemulțumit conducerea P.M.R. În hotărârea Plenarei se arăta că 

„elemente dușmănoase și străine au pătruns chiar în unele organe de partid, au 

ajuns în fruntea unor comitete de partid, au reușit să ajungă pe alocuri în 

posturi de răspundere în aparatul de stat”32. Iar pe deasupra, au fost descoperite 

doar „elementele” care erau înscrise în P.M.R., pentru că verificarea nu s-a 

ocupat și de cadrele nemembre de partid. Prin urmare, apare ca logică dorința 

conducerii P.M.R. de a acorda o atenție puțin mai mare politicii de cadre. 

Concret, la Plenara C.C. al P.M.R. din 23-24 ianuarie 1950 s-a decis ca 

fiecare dintre secțiile C.C. al P.M.R. să conducă politica de cadre din domeniul 

de care ele răspundeau din punct de vedere politic. Până atunci, această 

atribuție revenise Direcției Cadre a C.C. al P.M.R., structură care acum a fost 

desființată. Centralizarea repartizării cadrelor s-a dovedit a fi însă dezastruoasă 

pentru acel context, în care partidul era obligat să trimită anual zeci de mii de 

cadre în aparatul de stat (Moghioroș în raportul citit la plenară: „Numai în 

decursul unui an și jumătate au fost ridicați la diferite munci în aparatul de stat 

un număr de peste 30.000 de muncitori membri ai partidului, în majoritatea lor 

activiști de partid”33). Întrucât, dată fiind importanța instituțiilor în care erau 

trimise aceste cadre, Direcția Cadre a C.C. al P.M.R. trebuia să trimită numai 

cadre care prezentau încredere politică, cu un trecut corespunzător și care 

aveau un nivel politic suficient de ridicat. Iar pentru a satisface aceste cerințe 

                                                 
30 *** Stenogramele ședințelor…, vol. III, pp. 57-75. 
31 A. Tudor-Pavelescu, op. cit., pp. 91-130. 
32 Ibidem, p. 140. 
33 *** Stenogramele ședințelor…, vol. III, pp. 58. 



40   Liviu Pleșa 

politice, Direcția Cadre era obligată să desfășoare o intensă activitate de 

selecționare, verificare, adunare de referințe și școlarizare politică și abia apoi 

putea trece la repartizarea cadrelor. Pur și simplu era un volum de muncă atât 

de mare, încât era practic imposibil de acoperit de către Direcția Cadre chiar și 

la un minim nivel calitativ. Tocmai de aceea, conducerea partidului a dorit 

împărțirea acestei enorme sarcini între secțiile C.C., care pe deasupra aveau și 

avantajul de a cunoaște mult mai bine din punct de vedere politic domeniul de 

care se ocupau (acesta fiind un alt dezavantaj al Direcției Cadre a C.C. al P.M.R., 

care era nevoită să repartizeze cadre către domenii pe care practic nu le 

cunoștea în profunzime, de unde și apariția inerentelor erori sau repartizări de 

cadre necorespunzătoare). Din acest punct de vedere, Moghioroș era foarte 

explicit cu privire la principiul politic de care puterea politică a ținut cont în 

momentul în care a luat această decizie politică: „În condițiile actuale, când 

nevoia de cadre noi de partid și de stat este foarte mare, este necesar ca 

selecționarea și repartizarea cadrelor să se facă de acele organe ale C.C. care au 

legătură directă cu cadrele, le pot cunoaște în munca lor practică și promova”34. 

De asemenea, secțiile aveau și dreptul de a propune numirea de cadre în toate 

funcțiile aflate în nomenclatura lor, propuneri care urmau a fi apoi aprobate sau 

nu de către Secretariatul C.C. al P.M.R. 

Coordonarea întregii activități pe linie de cadre a secțiilor C.C. al P.M.R. 

a fost dată Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R., o structură superioară de 

conducere înființată chiar la plenară. În raportul pe care l-a prezentat la 

plenară, Alexandru Moghioroș arăta că „Biroul Organizatoric planifică munca 

de repartizare a cadrelor pe care o duc secțiile C.C. și aprobă numirile, care 

sunt în competența sa” (este vorba de numirile în funcțiile care se aflau în 

nomenclatura sa proprie)35. În ședința Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R. 

din 12 mai 1950, organismul și-a aprobat propriile atribuții, pe baza unui 

proiect depus de Gheorghiu-Dej, în care se stipula că „Biroul Organizatoric 

coordonează și reglementează munca de repartizare a cadrelor”36. 

De asemenea, una dintre structurile de partid create la plenara din 

ianuarie 1950 a fost Sectorul verificării cadrelor, care avea sarcina „de a verifica 

cadrele ce intră în nomenclatura C.C. (…) se va ocupa exclusiv cu verificarea 

trecutului cadrelor din nomenclatura C.C.”, neavând însă nici o atribuție în 

activitățile de selecționare, propunere și repartizare a cadrelor. Dată fiind 

marea importanță politică a acestei structuri și a faptului că prin verificarea 

                                                 
34 Ibidem, p. 63. 
35 Ibidem, pp. 65-66. 
36 A.M.R., fond Microfilme, rola AS1-405, c. 10. 
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trecutului cadrelor puteau fi descoperite și informații de interes pentru 

conducerea partidului, Sectorul verificării cadrelor era condus direct de către 

Secretariatul C.C. al P.M.R.37. 

La 19 aprilie 1950, Secretariatul C.C. al P.M.R. a luat două hotărâri 

menite să reglementeze mai în detaliu deciziile politice luate la plenara din 

ianuarie 1950 în domeniul politicii de cadre. Astfel, propunerea secțiilor C.C. 

al P.M.R. de numire a unei persoane într-o funcție aflată în nomenclatura lor 

trebuia înaintată Secretariatului C.C. al P.M.R. abia după ce se obținea acordul 

șefului respectivei secții. De asemenea, Secretariatul C.C. al P.M.R. urma să 

decidă asupra oricărui dezacord care putea apărea la numirea unei persoane 

între secțiile C.C. al P.M.R. sau între o secție a C.C. al P.M.R. și vreuna dintre 

instituțiile statului sau dintre organizațiile obștești și de masă38. 

Totuși, chiar dacă au reglementat întrucâtva problemele de natură 

organizatorică, conducătorii P.M.R. au rămas în aceeași apatie față de teoretizarea 

politicii de cadre – fie chiar și prin repetarea tezelor staliniste – ei rareori pro-

nunțându-se pe acest subiect. La ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 10 

martie 1950, Vasile Luca repeta și el teza stalinistă a formării cadrelor în principal 

prin activitatea practică și abia apoi prin școlarizare: „cadrele se formează în acțiune 

și luptă și în școli”39. La 8 mai 1951, Gheorghiu-Dej critica faptul că preferința 

cadriștilor pentru cadrele experimentate (care desigur că erau mult mai greu de 

găsit și într-un număr total insuficient față de nevoile tot mai extinse ale regimului) 

determina pe alocuri o criză de cadre: „Lipsa de cadre care se resimte în multe 

sectoare de activitate este în mare parte rod al unei munci slabe cu cadrele a lipsei 

de preocupare sistematică pentru creșterea și promovarea de cadre tinere”40. La 

începutul deceniului șase, liderii P.M.R. erau preocupați mai mult de rezolvarea 

unor probleme de cadre punctuale, legate strict de un domeniu sau altul (de regulă 

mai mult de natură economică sau financiară), fără a fi interesați prea tare să-și 

fundamenteze o viziune de ansamblu asupra acestui domeniu. 

Din acest ultim punct de vedere – al edificării de către puterea politică a 

unei închegate politici generale de cadre la nivel național – nici intensul 

context politic din primăvara anului 1952 nu a schimbat prea mult situația. În 

aprinsele ședințe ale Biroului Politic, ale Secretariatului și ale plenarelor C.C. 

al P.M.R. desfășurate în perioada februarie-mai 1952, au fost luate în discuție 

                                                 
37 *** Stenogramele ședințelor…, vol. III, p. 69. 
38 A. Tudor-Pavelescu, op. cit., p. 91. 
39 *** Stenogramele ședințelor…, vol. III, p. 165. 
40 Gheorghe Gheorghiu-Dej, 30 de ani de luptă a partidului sub steagul lui Lenin și 
Stalin, în Idem, Articole și cuvântări, ediția a III-a, Editura pentru Literatură Politică, 
București, 1952, p. 567. 
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doar punctual deficiențele unor cadre, nefăcându-se referiri la politicile 

generale de cadre din stat și din partid. 

Cel mult se constată un mic interes din partea lui Gheorghiu-Dej și a 

grupului politic care l-a sprijinit atunci pentru expunerea unor teorii staliniste 

privind politica de cadre. Însă și acest lucru credem că se datorează doar faptului 

că se înscria în regia procesului politic aflat în derulare, de îndepărtare din 

conducerea partidului a lui Vasile Luca, Ana Pauker și Teohari Georgescu. Grupul 

Gheorghiu-Dej știa foarte bine că apelul la teoriile staliniste – la modul general – 

reprezenta un semnal foarte clar că întreaga acțiune politică majoră desfășurată la 

București avea acceptul lui Stalin și astfel nu-și mai avea rostul nici o împotrivire. 

La Plenara C.C. al P.M.R. din 28 februarie-1 martie 1952, când a fost dur criticată 

activitatea lui Vasile Luca la Ministerul de Finanțe, Alexandru Moghioroș – unul 

dintre cei mai virulenți membri ai grupului Gheorghiu-Dej – afirma: „Recu-

noașteți ceea ce spune tov. Stalin, că oamenii hotărăsc totul? Dacă o recunoști în 

vorbe, apoi în fapte trebuie s-o dovedești, pentru că de oameni depinde linia 

partidului”41. La ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 31 mai 1952, 

Gheorghiu-Dej cerea ridicarea de cadre noi, „de tip stalinist”42. Anterior, în 

ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 13 martie 1952, conducătorul P.M.R. 

susținea: „Conducerea partidului trebuie să se preocupe în permanență de 

ridicarea de cadre sănătoase, devotate, de educarea lor în spirit sănătos de partid 

și să nu rămânem în urmă, să învățăm, să studiem”43. 

La Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953 a fost luată 

decizia desființării Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R., pe motiv că acest 

organ de conducere superior al partidului „s-a dovedit neviabil”. De altfel, 

încurcătura în care s-au aflat liderii P.M.R. în ianuarie 1950 în privința definirii 

exacte a atribuțiilor acestei structuri denotă faptul că ea a fost înființată doar 

pentru că exista și în U.R.S.S., ceea ce însemna că Stalin agrea această formulă 

organizatorică. Iar după moartea lui Stalin, acest considerent dispărând, ea a 

fost desființată. Plenara lărgită a tranșat și problema împărțirii fostelor 

atribuții ale Biroului Organizatoric al C.C. al P.M.R. între celelalte două 

organe de conducere superioare ale partidului: Biroul Politic și Secretariatul 

C.C. al P.M.R. Ceea ce este de mare interes pentru cercetarea noastră este 

faptul că la plenară s-a decis că „de selecționarea și repartizarea cadrelor, se va 

ocupa Secretariatul”44. Ulterior, atribuția Secretariatului C.C. al P.M.R. de a 

                                                 
41 *** Stenogramele Biroului Politic…, vol. IV, partea I, p. 232. 
42 *** Stenogramele Biroului Politic…, vol. IV, partea II, p. 203. 
43 *** Stenogramele Biroului Politic…, vol. IV, partea I, p. 357. 
44 A.N.R., fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, dosar nr. 46/1953, vol. 1, f. 130. 
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coordona și controla politica de cadre generală pe țară a fost stipulată și în 

toate statutele partidului și a fost păstrată până la desființarea P.C.R. 

Abia la Congresul al II-lea al P.M.R., în raportul politic pe care l-a expus la 

23 decembrie 1955, Gheorghe Gheorghiu-Dej va arăta o oarecare preocupare 

pentru politica generală de cadre a partidului și a statului. Cum deja partidul se 

afla la conducerea țării de peste 10 ani, liderul P.M.R. era practic obligat să 

prezinte și succesele obținute de puterea politică în acest domeniu: „În ultimii 

ani, munca de selecționare, de creștere și repartizare a cadrelor s-a îmbunătățit. 

S-a dat o mai mare atenție promovării cadrelor al căror devotament față de partid 

a fost verificat în practică. Zeci de mii de cadre de partid care au căpătat 

experiență în muncă și și-au dezvoltat cunoștințele politice-ideologice au fost 

repartizate în munci de răspundere pe linie de partid, de stat, economică. S-au 

obținut rezultate pozitive în asigurarea stabilității în funcție a cadrelor”45. Ca un 

autentic conducător politic, cum deja începuse să se afirme, Gheorghiu-Dej va 

continua cu câteva critici privind aspectele de birocratizare a domeniului, încă de 

atunci tot mai vizibile la nivel național („este destul de răspândită practica de a 

repartiza cadrele numai după dosare și de a se numi oameni în funcții în mod 

birocratic”), pentru a încheia cu un apel mobilizator la promovarea cadrelor 

tinere și la creșterea gradului lor de ideologizare și de pregătire: „Promovând în 

mod curajos cadre tinere, devotate partidului, să nu ne oprim aici, ci să muncim 

necontenit pentru creșterea lor, pentru ridicarea nivelului lor politic și cultural și 

al calificării lor profesionale”46. De reținut credem că este totuși faptul că pentru 

prima dată liderul P.M.R. se referea și la necesitatea promovării de către partid a 

femeilor în structurile de stat: „Îndatorirea principală a organizațiilor de partid și 

a sfaturilor populare în ce privește munca în rândul femeilor este de a lupta 

pentru promovarea curajoasă a femeilor în munci de răspundere – în economie, 

organe de stat, organizații obștești”47. 

Însă momentul politic în care credem că se poate afirma că Gheorghiu-

Dej a acordat cu adevărat o atenție reală politicilor generale de cadre din stat 

și din partid l-a constituit Congresul al III-lea al P.M.R., în cadrul raportului 

politic al C.C. al P.M.R., pe care el l-a prezentat în ziua de 20 iunie 1960. 

În primul rând, conducătorul P.M.R. s-a arătat foarte nemulțumit de faptul 

că deficiențele din politicile de cadre nu numai că nu se împuținau, dar deveneau 

tot mai extinse și mai grave. După cinci ani de la Congresul al II-lea al P.M.R., nu 

                                                 
45 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. la Congresul al II-
lea al partidului, în Idem, Articole și cuvântări (decembrie 1955-iulie 1959), Editura 
Politică, București, 1959, p. 122. 
46 Ibidem, pp. 132-133. 
47 Ibidem, p. 138. 
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mai era vorba de simple lipsuri birocratice, ci de apariția primelor semne de 

favoritism, clientelism, corupție și acoperire complice a deficiențelor și erorilor: 

„Trebuie să menționăm că în alegerea oamenilor, unele organe de partid și de stat 

nu acordă întotdeauna atenția necesară analizării activității lor după rezultatele 

obținute în îndeplinirea sarcinilor încredințate, promovează sub presiunea 

nevoilor de moment oameni care n-au cunoștințe politice și profesionale cores-

punzătoare și nici perspective de dezvoltare, iar câteodată trec ușor cu vederea 

fapte și manifestări nesănătoase pe care aceștia le-au avut în viață și activitatea 

lor”48. Erau însă doar primele semne clare ale acestor fenomene negative, care vor 

face ravagii în politicile de cadre din anii ʼ70-ʼ80. De altfel, conducerea P.M.R. din 

vremea lui Gheorghiu-Dej nu doar că le-a observat prea târziu, dar nici nu a făcut 

practic absolut nimic concret pentru a le ține cât de cât sub control (pentru că 

într-un regim politic care se baza pe aplicarea strictă a principiului centralismului 

erau imposibil de eradicat). Nicolae Ceaușescu, care a preluat aceste racile, a 

reacționat cu o foarte mare întârziere (abia în 1977) și a fost incapabil să mai 

oprească tăvălugul pornit încă de la mijlocul anilor ʼ50. 

Abia la Congresul al III-lea al P.M.R., Gheorghiu-Dej va exprima în public 

necesitatea de a se ajusta politicile de cadre în stat și în partid la dezvoltarea 

generală a societății: „Ținând seama de obiectivele de mare amploare ce stau în 

fața partidului nostru, problema alegerii, creșterii și repartizării cadrelor trebuie 

să constituie una din preocupările permanente și principale ale organelor de 

partid și de stat, care sunt datoare să asigure ridicarea continuă a nivelului 

politico-ideologic și profesional al cadrelor existente, formarea și promovarea 

unui mare număr de cadre noi pentru toate domeniile de activitate”49. 

Gheorghiu-Dej s-a arătat preocupat în mod special de nevoia de a se 

implementa politici mult mai țintite și mai eficiente în ceea ce privește cadrele de 

conducere. Conducătorul P.M.R. și-a dat în sfârșit seama că regimului politic pe 

care-l conducea îi era tot mai greu să rezolve în mod satisfăcător problemele 

economico-sociale tot mai complexe care-i stăteau în față, dacă nu avea la 

dispoziție un corp cât mai extins de cadre de conducere superioare și medii, care să 

aibă o bună pregătire culturală și profesională, care însă desigur că urmau după 

criteriul loialității politice desăvârșite față de puterea politică. Astfel, în raportul 

prezentat la Congresul al III-lea al P.M.R., Gheorghiu-Dej spunea că „trebuie să 

asigurăm peste tot în funcții de conducere oameni devotați trup și suflet cauzei 

                                                 
48 Idem, Raportul C.C. al P.M.R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre 
Congresul al II-lea și Congresul al III-lea al partidului, cu privire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960-1965 și la schița planului economic de perspectivă pe 15 ani, în 
Idem, Articole și cuvântări (august 1959-mai 1961), Editura Politică, București, 1961, p. 172. 
49 Ibidem, pp. 172-173. 
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construcției socialiste, bine pregătiți profesional, cu perspective de creștere, cu 

autoritate în mase, animați de pasiune revoluționară și de fermitate în aplicarea 

politicii partidului”50. 

În strânsă legătură cu acest aspect, Gheorghiu-Dej a cerut tuturor 

organelor de cadre din stat să pregătească din timp pentru activitatea de 

conducere cât mai multe cadre cu funcții de execuție pentru a se putea, în caz 

de nevoie, selecționa cel mai bun dintre aceștia pentru promovare într-o 

funcție de conducere: „Este necesar să cunoaștem temeinic cadrele, verifi-

cându-le însușirile în focul luptei pentru înfăptuirea sarcinilor, în așa fel încât 

pentru completarea unei funcții de conducere să putem avea în vedere nu 

unul, ci mai mulți oameni potriviți și să putem alege, după o temeinică 

chibzuială, pe cel mai bun dintre ei”51. Este ceea ce în scurt timp va fi cunoscut 

în politica de cadre sub sintagma „rezerva de cadre”, o practică ce se va aplica 

în regimul comunist din România până la finalul anului 1989. 

În ultimii ani în care s-a aflat în fruntea partidului comunist, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej va acorda o atenție tot mai mare creșterii gradului de ideologizare 

politică a tuturor tipurilor de cadre, un aspect care până atunci nu fusese ignorat, 

dar căruia nu i se dăduse în mod real o prea mare importanță. La Plenara C.C. al 

P.M.R. din 30 noiembrie-5 decembrie 1961, Gheorghiu-Dej afirma: „Învățând din 

experiența P.C.U.S., va trebui să îmbunătățim activitatea ideologică, al cărei rol 

sporește pe măsura desăvârșirii construcției socialiste în țara noastră. Organizațiile 

și organele de partid au datoria de a munci pentru ridicarea necontenită a nivelului 

politico-ideologic al membrilor lor, în primul rând al cadrelor de partid, pentru a 

asigura însușirea temeinică a învățăturii marxist-leniniste, în strânsă legătură cu 

sarcinile practice ale construcției socialiste”52. La 28 ianuarie 1962, la Conferința 

organizației de partid București, conducătorul P.M.R. s-a exprimat și mai incisiv: 

„Conferința a scos în evidență și unele lipsuri care trebuie înlăturate cu toată ho-

tărârea. A crește cadre înseamnă nu numai a forma oameni cu o bună pregătire 

politică și profesională, care să poată conduce activitatea într-un sector sau altul, ci 

și a-i educa în spiritul unei înalte principialități partinice, al ideologiei și moralei 

socialiste, încât prin întreaga lor comportare să poată sluji drept pildă oamenilor 

muncii”53. Totodată, de reținut este și faptul că, în aceeași perioadă (la 14 iunie 1962, 

                                                 
50 Ibidem, p. 173. 
51 Ibidem. 
52 Elis Neagoe-Pleșa, Liviu Pleșa (eds.), Dosarul Ana Pauker, vol. I, Editura Nemira, 
București, 2006, p. 211. 
53 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Cuvântare rostită la Conferința organizației orășenești de 
partid București, în idem, Articole și cuvântări (iunie 1961-decembrie 1962), Editura 
Politică, București, 1962, p. 279. 
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la Conferința Națională a Femeilor), Gheorghiu-Dej a cerut și trecerea treptată la o 

politică de promovare a femeilor în funcții de conducere și în aparatul de stat, nu 

doar în cel de partid: „Organele și organizațiile de partid, organele de stat, orga-

nizațiile obștești, au datoria să se ocupe îndeaproape de promovarea în funcții de 

conducere a cât mai multe femei, corespunzător cu aptitudinile și pregătirea lor”54. 

Nu în ultimul rând, edificator este și un pasaj din Hotărârea Plenarei 

C.C. al P.M.R. din aprilie 1962: „Criteriul fundamental de apreciere a cadrelor 

îl constituie atașamentul lor față de partid și guvern, contribuția adusă de ele 

la opera de construire a socialismului, pregătirea și hotărârea lor de a 

contribui cu toate forțele la realizarea în practică a politicii partidului de 

desăvârșire a construcției socialismului”55. 

În opinia noastră, timp de peste un deceniu după preluarea puterii politice în 

1945, liderii comuniști au fost preocupați mai mult de rezolvarea concretă a 

dificilelor și amplelor nevoi de cadre pentru încadrarea instituțiilor de stat, a 

unităților economice, a structurilor tot mai extinse ale partidului și organizațiilor de 

masă și obștești. În aceste condiții, ei nu aveau cum să-și permită „luxul” de a 

edifica o politică coerentă de cadre și cu atât mai puțin de a o teoretiza. De altfel, 

acest ultim aspect l-au ignorat în totalitate, fiindu-le mult mai simplu și mai 

avantajos din punct de vedere politic să preia în integralitate teoriile lui Stalin și 

unele dintre practicile de cadre din U.R.S.S. Abia de la sfârșitul anilor ʼ50 și mai ales 

de la debutul anilor ʼ60, după ce regimul s-a consolidat din punct de vedere politic 

și s-a stabilizat din punct de vedere economic, conducătorii P.M.R., și îndeosebi 

Gheorghiu-Dej, s-au arătat a fi preocupați într-o măsură mai mare de crearea unei 

politici generale de cadre la nivel național. 

2.2. Preluarea controlului asupra Siguranței (1944-1948)56 

În guvernele care s-au aflat la conducerea României imediat după 23 august 

1944, P.C.R. a încercat să preia controlul asupra a două din principalele pârghii de 

putere în stat: justiția și internele57. Partidul Comunist, având sprijinul sovieticilor, 

a reușit să-l impună pe Teohari Georgescu în funcția de subsecretar de stat la 

Ministerul Afacerilor Interne în guvernele Sănătescu II și Rădescu, el răspunzând de 

                                                 
54 Idem, Cuvântare rostită la Conferința Națională a Femeilor, în ibidem, p. 350. 
55 L. Țăranu, Câteva considerații…, p. 44. 
56 Fragmente consistente din acest subcapitol le-am publicat și anterior în studiul  
L. Pleșa, Cadrele Securității în timpul lui Teohari Georgescu…, pp. 9-45. 
57 La 29 octombrie 1944, la ședința Consiliului F.N.D. referitoare la formarea noului 
guvern Sănătescu, Ana Pauker arăta că pentru ca formațiunea lor să participe la 
guvernare „condiția este ca să avem în mână aparatul de Siguranță, ca să nu ne pună 
piedici.” (R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 107). 
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probleme administrative58. În acel moment politic, poziția prezenta o importanță 

politică maximă pentru comuniști, întrucât de ea depindea numirea primarilor și a 

prefecților, ceea ce a ajutat foarte mult P.C.R. la preluarea acestor posturi foarte 

importante din administrația teritorială. Funcția de subsecretar de stat la M.A.I. 

responsabil de siguranța statului a fost încredințată gen. Stănescu Virgil, el 

deținând această poziție până la 30 decembrie 194759. 

La scurt timp după numirea sa, Teohari Georgescu a încercat să plaseze 

persoane agreate de P.C.R. în structurile organelor de Siguranță, lovindu-se însă 

de opoziția lui Nicolae Rădescu. Practic, partidul comunist a putut să-și impună 

în mod real propriile cadre în M.A.I. doar după 6 martie 1945, când lui Teohari 

Georgescu i s-a încredințat conducerea ministerului. 

Numirea în funcții de conducere la Siguranță și Poliție a unor persoane 

de încredere era imperios necesară pentru P.C.R., care dorea să preia cât mai 

repede controlul asupra întregii societăți. Anihilarea partidelor politice, 

comunizarea administrației și a celorlalte structuri de stat au fost facilitate de 

aportul informativ și operativ adus de organele de Siguranță. De altfel, 

arestarea adversarilor politici a început chiar din martie 1945, fiind operate 

numeroase rețineri sub pretextul „defascizării” țării, defascizare impusă de 

Puterile Aliate. Acțiunile împotriva partidelor politice rivale, îndeosebi P.N.Ț. 

și P.N.L., au crescut foarte mult în intensitate în anul electoral 1946, ca și în 

perioada următoare, P.C.R. reușind să-și atingă obiectivul politic al anihilării și 

apoi al desființării tuturor formațiunilor politice care i se opuneau sau nu i se 

subordonau. 

Pentru transpunerea în practică a acestor deziderate, liderii comuniști erau 

conștienți de faptul că angajații structurilor represive trebuia să fie cât mai fideli 

noii puteri. Din aceste motive, P.C.R. a trecut imediat la epurarea organelor de 

Siguranță și Poliție. Precizăm însă și faptul că purificarea acestor structuri a fost 

cerută și de unii dintre liderii partidelor democratice, precum ar fi Constantin 

Titel-Petrescu, conducătorul P.S.D.60. 

Primele măsuri au fost inițiate încă din toamna anului 1944, când Înalta 

Curte de Casație și Justiție a înființat o comisie pentru cercetarea activității 

                                                 
58 Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Enciclopedia de istorie a 
României, Editura Meronia, București, 2001, pp. 144-145.  
59 Ibidem. 
60 La 29 octombrie 1944, la o ședință a Consiliului F.N.D., Titel Petrescu era de părere că la 
Direcția Generală a Siguranței și la Prefectura Capitalei „trebuie organizată epurația”, 
operațiune ce trebuia efectuată chiar de către subsecretarul de stat de la M.A.I. numit de 
F.N.D., adică de Teohari Georgescu (R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 105). 
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angajaților M.A.I.61. La 6 octombrie 1944, în cadrul S.S.I. s-a format Comisia 

pentru purificarea funcționarilor civili62, iar la 16 decembrie 1944 a fost constituită 

Comisia de epurare din M.A.I., condusă de cei trei subsecretari de stat: Teohari 

Georgescu, Virgil Stănescu și Dimitrie Nistor63. 

În teritoriu, liderii locali ai P.C.R. din anumite județe nu au mai așteptat 

ordinele și instrucțiunile de la centru și au trecut din proprie inițiativă la 

înlocuirea șefilor de Poliție și Siguranță cu membri de partid. Această situație 

a declanșat chiar nemulțumirea lui Teohari Georgescu, care nu dorea ca 

operațiunea să se desfășoare haotic sau prea brutal (în condițiile în care P.C.R. 

încă nu preluase puterea politică în țară și risca să determine o reacție ostilă a 

Aliaților occidentali)64. Ulterior și Teohari Georgescu avea să fie nesatisfăcut 

de faptul că în acea perioadă amploarea epurărilor a fost mai redusă decât 

dorea P.C.R.65, dar considera că în acel stadiu prudența era necesară din 

considerente de tactică politică. 

Imediat după 6 martie 1945, Teohari Georgescu a trecut la îndepărtarea 

multora dintre cadrele de conducere de la nivel central și teritorial care nu 

prezentau încredere. La 10 martie 1945, ministrul Afacerilor Interne declara: „A 

trebuit să schimb aproape întreg aparatul. Din 40 de inspectori etc., 30 erau 

legionari și trebuia să-i scot întâi pe aceștia, pentru ca să pot porni mai 

departe”66. Epurările au continuat în același ritm și în următoarele săptămâni, 

fiind vizați îndeosebi șefii locali de Siguranță și Poliție67. La 26 martie 1945, 

Teohari Georgescu afirma: „Mai sunt elemente care trebuie să iasă, pentru a 

asigura mișcările libere în Siguranță. Și aceasta este una din sarcinile mari. În 

                                                 
61 Comisia a fost înființată la 30 septembrie 1944, în baza Decretului-Lege nr. 461/19 
septembrie 1944, și avea în vedere verificarea tuturor celor angajați după 10 februarie 
1938. La conducerea acestei comisii a fost numit Grigorescu Alexandru, consilier la 
Curtea Superioară Administrativă (Alexandru-Alin Spânu, Organizarea și activitatea 
Direcției Generale a Poliției (6 martie 1945-31 decembrie 1947), în „Arhivele Securității”, 
vol. II, Editura Nemira, București, 2006, p. 12). 
62 F. Banu, „Un deceniu…, p. 65. 
63 A.-A. Spânu, op. cit., p. 14. 
64 Criticile au fost făcute la 14 decembrie 1944, la ședința cu delegații Regionalelor 
P.C.R. (R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 210). 
65 Teohari Georgescu la ședința Biroului Politic din 10 martie 1945: „Nu sunt mulțumit 
nici eu cum au mers lucrurile, cu toate că din cei pe care îi aveam la Ministerul de 
Interne am scos 100 de inși” (ibidem, p. 349). 
66 Ibidem, p. 350. 
67 Referitor la instalarea sa în fruntea Poliției din Sibiu, în martie 1945, Gheorghe 
Crăciun precizează: „În această instituție trebuia introdusă ordinea, cinstea și omenia, 
trebuia epurat aparatul de elementele abuzive, corupte și necinstite, în primul rând 
trebuiau arestați foștii șefi.” (L. Banu, op. cit., p. 61) 
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țară s-au făcut lucruri frumoase. S-au schimbat toți chestorii, comisarii și s-a 

trecut la arestări”68. 

Epurările au fost accelerate după emiterea Decretului-Lege nr. 446/30 

martie 1945 privind „purificarea administrației publice”69, astfel încât în anii 

1945-1946 au fost scoase din M.A.I. numeroase persoane70. 

Spre exemplu, la 15 aprilie 1945, la S.S.I. au fost întocmite tabele 

cuprinzând numele a cca 80 persoane ce urmau a fi luate în discuție în legătură 

cu o eventuală îndepărtare din serviciu. Motivele invocate erau în general 

nepolitice, ținând mai mult de lipsa de profesionalism sau de comportament 

necorespunzător: „rea purtare”, „greșeli în serviciu”, „rea comportare în afara 

serviciului”, „lipsă de tact”, „joc de cărți”, „joc de curse”, „afacerist”, dar și 

„simpatizant legionar” sau chiar „are un frate simpatizant legionar”71. 

Nu în ultimul rând, o altă triere a personalului Siguranței a avut loc și cu 

puțin timp înainte de înființarea Securității, dorindu-se ca angajații noii instituții 

să fie persoane cât mai de încredere, mai ales că ei trebuia să aplice măsurile 

represive pe care regimul comunist se pregătea să le ia pentru a-și consolida și 

extinde puterea politică și pentru a-și subordona economia și societatea. 

La 1 august 1948, prin Decizia M.A.I. nr. 9.462 semnată de ministrul adjunct 

Jianu Marin, au fost comprimate 108 cadre din Siguranță, cele mai multe din 

București (25), Galați (19) și Cluj (14). Prin Deciziile M.A.I. nr. 9.647-9.649 au fost 

disponibilizate alte 63 cadre, din serviciile centrale și teritoriale ale Siguranței72. 

Actele au fost emise în baza Deciziei nr. 210/1948 a Comisiei pentru Redresarea 

Economică și Stabilizarea Monetară și a art. 46 din Legea nr. 80/1948 privind 

bugetul de stat pe anul 1948/1949. De asemenea, la aceeași dată un număr de 20 

angajați au fost trecuți în retragere, în vederea pensionării73. Decizii de acest tip 

au fost luate pe parcursul întregii luni august 1948, când au avut loc 

disponibilizări masive din cadrul Siguranței. La 17 august 1948 s-a hotărât 

comprimarea altor 138 cadre din aparatul central, cărora li s-au adăugat alți 108 

angajați din teritoriu (24 de la Galați, 16 de la Iași, 12 de la Constanța etc.)74. 

                                                 
68 R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 360. 
69 Ioan Scurtu (coord.), România. Viața politică în documente. 1945, studiu introductiv 
de Ioan Scurtu, Arhivele Statului din România, București, 1994, pp. 230-232. 
70 Imediat după 6 martie 1945, 155 cadre au fost epurate, 1.284 îndepărtate disciplinar, 
iar altele au fost trecute în cadru disponibil. La 21 ianuarie și 10 februarie 1946 au fost 
concediate noi persoane din M.A.I., în cadrul altor campanii de epurări ale 
administrației. (A.-A. Spânu, op. cit., pp. 15, 23) 
71 F. Banu, „Un deceniu…, p. 65. 
72 A.C.N.S.A.S., fond D.M.R.U. a M.I., dosar nr. 7.346, vol. 2, ff. 7-11, 92-118. 
73 Prin Decizia M.A.I. nr. 9.643 (ibidem, ff. 44-45). 
74 Ibidem, vol. 3, ff. 4-8, 34, 70-72, 82-85. 
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Este de remarcat faptul că printre cei înlăturați acum din aparatul represiv 

s-au numărat și persoane încadrate după 1945, reverificarea biografiilor unora 

dintre ei scoțând la iveală fapte ce-i făceau incompatibili din punct de vedere 

politic (pentru optica P.M.R., bineînțeles) cu calitatea de angajați ai M.A.I. De 

exemplu, la 31 august 1948 a fost disponibilizat Grigore Apolon (încadrat la  

1 noiembrie 1947 ca agent la Biroul de Siguranță Sulina), pe motiv că „nu inspiră 

încredere, deoarece în 1936-1937 a făcut parte din mișcarea fascistă cuzistă”75. 

În anul 1945, unii dintre foștii comisari și agenți au fost nu doar 

disponibilizați, ci chiar arestați și anchetați timp de câteva luni. Acele 

persoane care anterior regimului comunist participaseră la acțiuni împotriva 

P.C.dR. au fost anchetate cu minuțiozitate, apoi judecate și încarcerate. Cel a 

care a imprimat linia politică în acest sens a fost Vasile Luca, în ședința 

Biroului Politic al C.C. al P.C.R. din 10 martie 1945, când a cerut arestarea 

imediată a polițiștilor: „Dacă așteptăm întâi epurarea Poliției și apoi îi 

arestăm, apoi ajungem la dracu. (…) Internele trebuie să treacă înainte de 

celelalte resorturi, până se face legea. Avem lege, pe asta, cât de slabă, dar îi 

arestăm și apoi completăm legea”76. În consecință, Teohari Georgescu s-a 

conformat imediat, astfel încât chiar a doua zi au fost arestate mai multe 

cadre superioare din Direcția Generală a Poliției și S.S.I., precum și toți 

comisarii-șefi din București77. Un val masiv de arestări a avut loc în vara lui 

1948, chiar înaintea înființării D.G.S.P. În baza Decretului M.A.N. nr. 207/18 

august 1948, a fost emis Ordinul M.A.I. nr. 26.500, prin care au fost reținuți și 

încarcerați peste 1.000 foști angajați ai S.S.I., Siguranței și Jandarmeriei78. 

Lipsa cadrelor pregătite a determinat totuși P.C.R. să păstreze pentru o 

perioadă în Poliție și Siguranță o mare parte din foștii angajați. A doua zi după 

formarea guvernului Groza, Gheorghiu-Dej arăta că M.A.I. „trebuie să-și 

organizeze aparatul (…) folosind bineînțeles elementele vechi, specializate. Noi 

nu le putem da cu piciorul. Ar însemna să fim niște romantici, dacă nu vom ști să 

ne folosim de aceste elemente”79. În aceeași perioadă, Teohari Georgescu preciza 

că, deși a trecut la epurarea aparatului Siguranței, în anumite locuri și mai ales în 

București – unde nevoile operative erau foarte mari – a fost păstrată „o serie de 

oameni vechi, recomandați ca prieteni ai noștri și se poate face treabă cu ei”80. 

                                                 
75 A.C.N.S.A.S., fond Cadre, dosar nr. 301, f. 20. 
76 R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 346. 
77 În august 1945, 21 dintre ei au fost trimiși în instanță și condamnați, dintre care șase 
la muncă silnică pe viață (A.-A. Spânu, op. cit., p. 23). 
78 L. Țăranu, Problema cadrelor în M.A.I.…, p. 30. 
79 R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 341. 
80 Ibidem, p. 360. 
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Pentru a se realiza o cât mai bună selecție a vechilor cadre ce puteau fi 

păstrate în M.A.I., în vara anului 1945 a fost înființat Sindicatul lucrătorilor din 

Poliție, printre scopurile căruia se număra și „atragerea elementelor cinstite la 

acțiunile favorabile mișcării revoluționare”81. 

Conducerea M.A.I. a fost împiedicată să treacă rapid la epurarea 

cvasitotală a aparatului din subordine de nevoia acută de personal, șefii de 

compartimente cerând continuu suplimentarea numărului de subalterni 

pentru a-și putea desfășura activitatea cât mai eficient82. În 1947, din cei 9.339 

angajați ai M.A.I., doar 3.724 fuseseră încadrați după 23 august 194483. 

Persoanele din minister angajate înainte de 23 august 1944 au fost înlocuite 

treptat, pe măsură ce regimul și-a creat propriile cadre. 

Încă din primele luni după ce P.C.R. a preluat puterea politică în stat au 

fost stabilite niște criterii minime care trebuia îndeplinite de cei care urmau a 

fi angajați în M.A.I. La 15 mai și 18 mai 1945, Direcția Generală a Poliției – în 

subordinea căreia se afla și Siguranța – a emis două ordine circulare 

referitoare la aceste condiții84. La 20 august 1946, în cadrul D.G.P. a fost 

constituită o comisie formată din Virgil Cristescu, Laurian Zamfir și Marin 

Jianu, cu însărcinarea de a selecționa și verifica cererile de numiri, angajări și 

reprimiri în funcțiile din cadrul instituției85. 

La 20 iunie 1947, Direcția Generală a Poliției de Siguranță s-a transformat 

în Direcția Generală a Siguranței Statului și a devenit structură autonomă în 

M.A.I. În acea perioadă, conducerea Siguranței își propunea ca până la 7 

noiembrie același an (aniversarea revoluției din U.R.S.S.) să aibă încadrat 50% 

                                                 
81 Lt.-col. Grozavu Mihai, Comisarul Ioan Șulea, în „Magazin Istoric”, nr. 3/1976, p. 15. 
82 La sfârșitul anului 1946, șeful Chesturii de Poliție a Municipiului Cluj, prim chestorul 
Crăciun Gheorghe le atrăgea atenția superiorilor de la centru că „trebuie neapărat a se lua 
măsura de a se da personal suficient, căci numai în acest fel se va putea face față 
problemelor.” (A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 13.809, f. 25) 
83 A.-A. Spânu, op. cit., p. 15. În septembrie 1952, aflat în ancheta Comisiei de partid, 
Teohari Georgescu susținea că din anul 1947 „întregul efectiv al Securității a fost alcătuit 
numai din elemente noi” (M. Oprea, Banalitatea răului…, p. 248). Dat fiind însă contextul 
în care a avut loc această afirmație, nu credem că ea este pe deplin corectă, fostul ministru 
încercând să-și salveze situația prin exagerarea acțiunilor sale de „democratizare” a 
aparatului represiv. Vom oferi și un exemplu concret: Mihail Constantinescu, fost comisar 
ajutor la Siguranța Turda anterior regimului comunist, responsabil în perioada 1941-1944 
cu problema muncitorească, a fost comprimat abia la 1 august 1948, premergător înființării 
Securității. (A.C.N.S.A.S., fond D.M.R.U. a M.I., dosar nr. 7.346, vol. 2, f. 7) 
84 F. Banu, „Un deceniu…, p. 115. 
85 Raluca Spiridon, Transformarea vechilor servicii de informații în structuri de 
securitate ale P.C.R. (1944-1948). Trecerea sistemului penitenciar în cadrul M.A.I.  
(30 mai 1945), în „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 15/2015, p. 35. 
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din necesarul de personal, estimat la cca 4.000 persoane. Totodată, au fost 

stabilite și câteva principii generale în acest sens: „încadrarea personalului cu 

membri de partid și nemembri, simpatizanți apropiați politic, cu perspective de 

a deveni membri de partid, cu verificarea și avizul prealabil al partidului; civili 

primim numai de la partid sau propuși de noi și verificați de partid; militari, dați 

numai de partid, fără a face noi propuneri nominale”. Pentru transpunerea în 

practică a acestor principii, precum și pentru verificarea ocupanților posturilor 

de conducere din Siguranță, s-a format o comisie, condusă chiar de șeful 

Siguranței, col. Popescu N., alături de care mai făceau parte inspectorii generali 

Marin Jianu și Vladimir Mazuru, chestorii Alexandru Jurim și Ervin Voiculescu, 

comisar șef Alexandru Voinescu și „doi tovi de la C.C.”86. 

La 15 octombrie 1947, Avram Bunaciu a decis transformarea comisiei de 

mai sus într-o Comisie pentru selecționarea și încadrarea în funcții la 

Siguranță, formată din Marin Jianu, Vladimir Mazuru și Alexandru Neacșu87. 

Tot de la această dată, Vladimir Mazuru a fost însărcinat cu coordonarea și 

rezolvarea tuturor mișcărilor de personal din Siguranță (numiri, avansări, 

sancționări etc.)88. Trebuie să menționăm faptul că Mazuru avea experiență în 

acest domeniu, el îndeplinind anterior funcția de instructor pentru probleme 

de cadre la C.C. al P.C.R. (1946-1947). 

După instalarea guvernului Groza, comuniștii au trecut rapid la numirea 

propriilor oameni în structurile de conducere ale organelor de Siguranță și de 

Poliție centrale și locale. De regulă, au fost încadrați în aceste poziții foști 

ilegaliști, de loialitatea cărora P.C.R. era sigur. Astfel, în 1945 Mihail Patriciu, 

fost luptător în Spania și apoi în Franța, a fost numit în fruntea Inspec-

toratului Regional de Poliție Cluj. Gavrilă Birtaș, apropiat în ilegalitate de 

Teohari Georgescu, a fost instalat în 1946 în postul de șef al Inspectoratului 

Regional de Poliție Oradea (Birtaș mai avea și avantajul că în anii ’30 urmase 

Școala leninistă de cadre de la Moscova, bucurându-se așadar și de încrederea 

sovieticilor)89. Din aceste considerente, în 1948 Birtaș a fost numit în fruntea 

celei mai importante direcții a Securității, Direcția I Informații interne, care se 

ocupa cu represiunea internă. 

Dintre ilegaliști, au fost preferate persoane care după 23 august 1944 

participaseră și se remarcaseră în diverse acțiuni de preluare a puterii centrale și 

locale (debarcarea unor prefecți și primari, manifestații împotriva guvernului 

                                                 
86 F. Banu, „Un deceniu…, pp. 58-59. 
87 A.C.N.S.A.S., fond Cadre, dosar nr. 38, f. 100. 
88 Idem, dosar nr. 45, f. 70. 
89 Idem, dosar nr. 6, ff. 6, 11. 
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Rădescu, asigurarea „succesului” la alegerile din 1946 etc.) ori de organizare a 

P.C.R., a formațiunilor politice afiliate acestuia sau a sindicatelor90. Spre exemplu, 

Gheorghe Crăciun, numit șef al Chesturii de Poliție a Municipiului Sibiu în martie 

1945, condusese anterior acțiunile muncitorilor comuniști pentru înlăturarea 

prefectului și primarului din localitate și înlocuirea lor cu membri ai P.C.R. 

Gheorghe (Gogu) Popescu, numit în 1948 șef al Direcției IV Contrasabotaj, fusese 

șeful organizației județene P.C.R. Dâmbovița și se remarcase ca un bun 

organizator al grupurilor de bătăuși comuniști la alegerile din 194691. Eugen 

Vistig, fost ilegalist, care după 23 august 1944 „a luat parte activă la organizarea 

sindicatului din Atelierele C.F.R. Palas Constanța”, iar apoi „a luat parte la diferite 

manifestații, mobilizând la manifestații, sub guvernarea lui Sănătescu și Rădescu”, 

a fost numit în martie 1945 șef al Biroului de Siguranță Constanța92. 

Numărul mare de ilegaliști încadrați în anul 1945 în funcții de conducere 

în Siguranță a făcut ca structura etnică a ocupanților acestor poziții să reflecte 

destul de fidel compoziția pe naționalități a partidului din perioada 

interbelică. În P.C.dR., procentul evreilor și al maghiarilor era sensibil mai 

ridicat decât ponderea lor în cadrul populației României. Prin urmare, printre 

cadrele de conducere din aparatul represiv se regăsesc numeroase persoane 

aparținând acestor etnii, precum și reprezentanți ai altor minorități. 

La nivel central, funcții de conducere în Siguranță – inspectori generali – au 

fost deținute de Ladislau Ady (maghiar), Alexandru Nicolschi, Mișu Dulgheru (e-

vrei), Vladimir Mazuru (rus) ș.a. În teritoriu, printre șefii inspectoratelor regiona-

le de Siguranță s-au aflat: bulgari – Nedelcu Mihail (Pitești), cehi – Coloman 

Ambruș (Timișoara), Iosif Kalousek (Brașov), maghiari – Lorent Cziko și Ludovic 

Czeller (Oradea) sau etnici de alte naționalități (ucraineni, germani etc.). Situația 

era aidoma și la nivelul conducerilor serviciilor județene de Siguranță: Mauriciu 

Ștrul la Mureș, Alexandru Mihaly la Brașov, Toma Elekes la Oradea, Francis Las-

zlo și apoi Wilhelm Einhorn (evreu maghiar) la Cluj, Emeric Mathe la Sibiu ș.a. 

În anumite zone, unde procentul minorităților în rândul populației era 

mare, prezența alogenilor în aparatul represiv era pe alocuri aproape zdrobitoare. 

                                                 
90 „Printre cei dintâi reprezentanți ai P.C.R. încadrați în aparatul Ministerului de 
Interne” s-a numărat și Ioan Șulea, condamnat la detenție în timpul războiului pentru 
activitate comunistă. După 23 august 1944, el „și-a continuat activitatea revoluționară” 
și a participat la „democratizarea aparatului de stat”. În martie 1945 a preluat postul de 
comisar șef la Prefectura Poliției Capitalei, el pierzându-și însă viața în timpul 
tulburărilor generate de manifestația din 8 noiembrie 1945 din Piața Palatului. Pentru 
a-i cinsti activitatea, regimul comunist a dat numele său unui bulevard din București. 
(lt.-col. Grozavu M., op. cit, pp. 15-16) 
91 M. Oprea, Banalitatea răului…, p. 68. 
92 A.C.N.S.A.S., fond Cadre, dosar nr. 82, ff. 8, 42. 
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Foarte ridicat era numărul evreilor încadrați în compartimentele de Siguranță din 

nordul Moldovei. Spre exemplu, la 1 aprilie 1945, la Biroul Siguranță din Chestura 

de Poliție a Municipiului Iași din cei 16 angajați, nu mai puțin de 13 erau evrei, 

deținând integral și funcțiile de conducere93. Unii dintre evreii încadrați în 

Siguranță suferiseră adevărate drame în timpul războiului, familiile lor fiind 

exterminate aproape complet. Ei au beneficiat astfel de un plus de compasiune, în 

contextul fenomenului general de exacerbare a crimelor naziștilor din acea 

perioadă, fiind angajați chiar dacă nu întotdeauna avuseseră legături cu P.C.R. 

înainte de 1944. Posibil să se fi scontat și pe o oarecare dorință de vendetă a 

acestora față de legionari, horthyști și fostele clase dominante, dar până în pre-

zent nu am găsit nici un fel de dovadă în acest sens. Ca exemple, pot fi oferite 

cazurile viitorilor ofițeri superiori Mauriciu Ștrul (ai cărui părinți, soție și cei doi 

copii, precum și doi frați au fost exterminați la Auschwitz sau au decedat în bata-

lioanele de muncă forțată)94 sau Iosif Breban (părinții săi, doi frați, două surori și 

un unchi au decedat în lagărele de concentrare naziste)95, ambii fiind la rândul lor 

trimiși mai mulți ani la muncă obligatorie de către autoritățile maghiare. 

Ponderea mare a evreilor din Siguranță în anumite zone (mai ales din 

Moldova), precum și faptul că aceștia ocupau cu precădere posturile de 

conducere, nu făceau decât să alimenteze sentimentele antisemite ale românilor 

din acele regiuni. Prin urmare, o parte dintre acești angajați a recurs la 

procedeul „românizării” numelui pe cale administrativă, practică la care, de 

altfel, în acea perioadă recurgeau numeroși evrei ce activau în diverse alte 

domenii, fiind se pare chiar o directivă voalată trasată de către partid în acest 

sens96. Prin urmare, în anumite situații poate fi dificilă decelarea originii etnice 

a unora dintre cadrele organelor de represiune, mai ales a acelora care au fost 

mutate apoi în regiuni mai îndepărtate. Spre exemplu, cpt. Comănescu Lică, 

șeful Secției Anchete la D.R.M.A.I. Hunedoara la mijlocul anilor ’50, a fost înca-

drat în Siguranță la Inspectoratul Regional Iași, dar atunci se numea Kaufman97. 

În momentul în care a preluat conducerea M.A.I., principala problemă 

de care s-a lovit Teohari Georgescu a fost lipsa cadrelor de încredere care să-i 

permită să treacă rapid la luarea unor măsuri represive împotriva adversarilor 

politici. La ședința Biroului Politic din 10 martie 1945, el arăta că „merg greu 

lucrurile pentru că nu am oameni” și cerea ajutor din partea partidului: 

                                                 
93 F. Banu, Prezența minoritarilor…, p. 323. 
94 N. Ioniță, Fișe biografice ale șefilor direcțiilor regionale de Securitate de la sfârșitul...,  
p. 49. 
95 A.C.N.S.A.S., fond Cadre, dosar nr. 10, f. 93. 
96 F. Banu, Prezența minoritarilor…, pp. 328-329. 
97 Ibidem, p. 324. 
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„Trebuie să mobilizăm elementele care să intre în Poliție. Numai cu sprijinul 

partidului și cu sprijinul maselor largi vom putea rezolva această chestiune”98. 

Soluția a fost oferită de Stoica Chivu: „Avem la fabrici echipe de 

muncitori, formații de luptă patriotice, care așteaptă să fie puse la muncă. Pot 

fi încadrați în Poliție”99. Această idee a primit girul partidului, cu toate că 

prezenta unele inconveniente, legate de modalitatea prin care acești oameni 

urma a fi remunerați, dar mai ales de condiționările impuse de Convenția de 

Armistițiu, ce limitau numărul angajaților Poliției la 5.000 de oameni100. Până 

la urmă s-a optat pentru folosirea muncitorilor doar în anumite zile și în mod 

benevol, ei fiind plătiți în continuare de către întreprinderi101. Toți acești 

voluntari erau membri de partid și activau în diversele comitete cetățenești 

sau muncitorești ce au fost înființate imediat după 23 august 1944, cu scopul 

de a sprijini P.C.R. în preluarea puterii centrale și locale. Din punct de vedere 

organizatoric, a fost luată decizia trecerii comitetelor în subordinea M.A.I., 

urmând ca membrii acestora să fie folosiți pentru diverse operațiuni represive: 

arestări, percheziții, preluări de sedii de partide și întreprinderi etc. 

În scurt timp, aceste grupuri organizate de P.C.R. au fost înarmate și au 

trecut la acțiune, operând arestări chiar din martie 1945. Ele au activat mai ales 

în anul 1945, atunci când regimul nu avea încredere că organele Poliției și 

Jandarmeriei ar fi îndeplinit fără ezitare operațiunile represive ilegale de care 

avea nevoie pentru a se menține la putere. La 27 septembrie 1945, Inspectoratul 

Regional de Jandarmi Sibiu raporta că un grup de tineri comuniști din 

Sighișoara, organizați în Gărzi Cetățenești și înarmați cu pistoale, au mers în 

com. Criș și au bătut și reținut 20 de sași, pe care i-au dus apoi la Poliția din 

Sighișoara, refuzând să-i predea Jandarmeriei, motiv pentru care cerea să se ia 

măsuri împotriva acestora, ceea ce desigur că nu s-a întâmplat102. 

Ulterior, s-au găsit soluții prin care toți acești voluntari au fost încadrați 

în Siguranță și Poliție, mai ales că operațiunile de epurare a foștilor angajați au 

lăsat destule posturi libere. Astfel, Legea nr. 753/27 septembrie 1946 a permis 

legalizarea numirilor în funcție făcute la D.G.P. după 6 martie 1945, prin 

                                                 
98 R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., pp. 349-350. 
99 Ibidem, p. 351. 
100 A.-A. Spânu, op. cit., p. 14. 
101 Teohari Georgescu la 10 martie 1945: „Am avut azi conferință și am pus chestiunea 
în conferință și s-a aprobat. Vor veni oamenii benevol și vor lucra cu schimbul. (…) 
Membri de partid în primul rând. Aceștia vor veni o dată pe săptămână și vor face 
serviciu în mod benevol” (R. Ciuceanu, C.M. Lungu, op. cit., p. 351). 
102 Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu (eds.), Istoria comunismului din 
România: documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), Editura 
Humanitas, București, 2009, p. 44. 


