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GLOSAR 
 
 

Acţiuni informative: Denumirea generică a activităţilor desfăşurate prin diferite 
mijloace de colectare a unor date, informaţii cu caracter secret pe teritoriul altui stat. 

Acţiuni contrainformative: Denumirea generică a activităţilor de depistare şi 
anihilare a unor agenţi/spioni străini pe teritoriul propriului stat. 

Agent/spion: Persoană recrutată care activează din însărcinarea unei agenţii/serviciu 
de informaţii, desfăşurând activităţi clandestine pe teritoriul altui stat. 

A. acoperit, legal Agent care operează sub acoperirea legală, îndeplinind 
diferite funcţii în cadrul unor misiuni diplomatice, alte organizaţii, beneficiind 
de imunitate. 

A. „adormit”: Agent din interiorul unui stat străin care devine activ doar în 
momentul în care primeşte indicaţii în acest sens din partea agenţiei de 
informaţii care l-a recrutat. 

A. „ars”: Agent demascat se serviciul de contrainformaţii din ţara în care a 
activat. 

A. dublu, provocator: agent care acţionează concomitent pentru două sau mai 
multe servicii de informaţii; în cazul în care continuă se acţioneze pentru 
agenţia pentru a activat iniţial este un a. agent-in-place. 

A. infiltrat, de penetrare („cârtiţă”): Agent care s-a infiltrat în interiorul unui 
serviciu de informaţii, organizaţie, autoritate străină. Există, de asemenea, 
agenţi infiltraţi în propriul serviciu care acţionează în interesul unei agenţii 
străine.  

A. de influenţare, dezinformare: Agent care, prin diferite mijloace, îşi 
creează relaţii în interiorul mediilor politice, economice, militare, punând în 
circulaţie informaţii, de cele mai multe ori false, în interesul statului care l-a 
recrutat.  

A. de informaţii: Agent principal care acţionează din însărcinarea unei 
agenţii, serviciu de informaţii, îndeplinind însărcinări legate de recrutarea, 
sprijinirea altor agenţi. 

A. neacoperit, ilegal: Agent fără acoperire legală, conspirat care nu 
beneficiază de imunitate diplomatică. 

A. provocator: Agent operativ care se infliltează într-un grup sau organizaţie 
în scopul prejudicierii activităţilor acestora. 

A „întors”: Agent care este determinat să trădeze serviciul care l-a angajat, 
folosit mai ales pentru transmiterea de informaţii false. 

A. legendat: Agent căruia i s-a atribuit o biografie falsă aparţinând, de cele mai 
multe ori, unei persoane decedate din ţara în care îşi desfăşoară activitatea. 
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 A. local: Agent recrutat, provenit dintr-o anumită ţară, zonă, îndeplinind 
însărcinări în directă legătură cu acestea. 

 A. ocazional: Agent care activează, transmite informaţii cu intermitenţe, din 
timp în timp, atunci când este solicitat. 

 A. operativ: spion sau membru al unui serviciu de informaţii străin care 
desfăşoară efectiv, direct acţiuni informative pe teritoriul unui stat străin. 

A. „pod”: Agent care face legătura, în calitate de curier, între alţi agenţi şi 
ofiţerii lor conducători într-o zonă inaccesibilă, periculoasă pentru aceştia. 

A. involuntar: Persoană care, prin diferite mijloace, este determinată să ofere 
informaţii, fără a fi în cunoştinţă de cauză că este utilizat în acest scop. 

A. principal: Agent care îndrumă activitatea altor agenţi subordonaţi 
transmiţând însărcinările ofiţerilor conducători. 

A. radio: Agent care execută comunicările radio cu agenţia de informaţii. 

A. recrutor: este cel ale cărui sarcini vizează atragerea, integrarea altor agenţi 
în activităţi pentru un serviciu de informaţiii.  

A. „redublat”: Agent care este determinat să devină agent dublu. 

A. secret: Agent clandestin (neacoperit) care nu are legătură directă cu 
agenţia, servicul pentru care acţionează. 

A. individual (singur): Agent care nu are o legătură directă cu un ofiţer de 
conducere sau reţea, transmiţând informaţiile obţinute prin intermediul unor 
persoane de legătură, curieri.  

A. de supraveghre: Agent care monitorizează activitatea altor agenţi 
subordonaţi din însărcinarea unui serviciu de informaţii.  

Agenţie/serviciu de informaţii/contrainformaţii: Organism de stat specializat care 
coordonează activităţile informative, de spionaj (recrutarea, pregătirea, acţiunile) sau 
de contraspionaj (identificarea, anihilarea agenţilor străini pe teritoriul ţării). Agenţiile 
sunt civile sau militare.  

„Aluniţă”: Denumire în jargon pentru agent. 

Ascultare: Operaţiune de interceptare a unor convorbiri telefonice sau prin plantarea 
unor microfoane miniaturizate. 

„Camera neagră”: Secţiune a agenţiilor, serviciilor de informaţii care se ocupă cu 
„spargerea” codurilor folosite de alte state în vederea descifrării comunicărilor lor 
secrete. 

„Cârtiţă”: Agent care acţionează din interiorul unei agenţii/serviciu de informaţii 

sau care s-a infiltrat, a penetrat o asemenea organizaţie.  

„Casă sigură”: Locaţie, imobil care asigură, în condiţii de securitate, întîlnirile dintre 
agenţi în altă ţară. 

Checkpoint: Punct de legătură (tunel, staţie de metrou) prin care se deplasează 
agenţii pe teritoriu străin; loc în care au loc „schimburile” între ageţii capturaţi. 

„Celulă”: Cea mai mică unitate constitutivă a unei reţele de informaţii. 
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„Cercetaş”: Termen folosit de serviciile de informaţii din ţările comuniste pentru 
agent.  

Cerneală secretă („simpatică”): soluţie folosită la transcrierea unor documente care 
devine vizibilă doar prin încălzire sau tratare cu anumite substanţe chimice. 

Cifru: Sistem de reguli prin care un mesaj „în clar” este transformat într-un text 
încifrat. 

Clandestin: secret, clandestin, ilegal. 

Agent: Agent care desfăşoară activităţi informative ilegale; 

Operaţiune: Activitate informativă destinată să rămână secretă atâta timp cât 
este posibil; 

Informaţii: Date obţinute prin mijloace clandestine; 

Serviciu: Secţiune a unei agenţii de informaţii care desfăşoară operaţiuni 
clandestine. 

Clarificare: Investigarea de către serviciile de informaţii a unor persoane vizate a 
deveni agenţi. 

Clasificate, informaţii: Date importante pentru securitatea naţională a unei ţări care 
nu pot fi făcute publice. 

Cod: Sistem de încifrare, prin diferite mijloace, a mesajelor obţinute în cadrul 
activităţilor informative 

„Maşină”: Utilaj mecanic sau electronic folosit la descifrare;  

„Spargere”: Operaţiune de descifrare a unui cod. 

Compartimentare (verticală, laterală, dublă): Sistem de structurare a unui serviciu 
de informaţii, reţea în vederea evitării contactelor directe dintre agenţi. 

„Container”: Termen general referitor la ascunzătorile unde agenţii depozitează în 
secret materialele informative care urmează să fie transmise serviciului pentru care 
lucrează. 

Conspiraţie: Termen folosit pentru o operaţiune secretă. 

Contrainformaţii (CI): Denumirea generică a activităţilor de depistare şi anihilare a 
unor agenţi/spioni străini pe teritoriul propriului stat. 

COMINT: Complex de acţiuni informative desfăşurate în principal prin mijloace 
tehnice de interceptare, decodare etc. 

„Cosmic”: Calificativ acordat de NATO informaţiilor cu cel mai înalt grad de 
secretizare, precedat de calificativul „top secret”.  

Criptologie: Disciplină care se ocupă cu cifrarea/descifrarea mesajelor. 

Criptonim: termeni, simboluri utilizate în operaţiunile de încifrare. 

„Cutie de scrisori”: Locaţie acoperită, „mascată” în care agenţii depun mesaje în 
vederea preluării lor de alţi curieri, agenţi. 

„Cutie de scrisori vie”: Persoană care preia şi transmite materiale de la agenţi fără să 
ştie că este vorba de informaţii secrete. 
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Curier: Agent care transmite, transportă informaţii obţinute de agenţi operativi. 

Declasificate: Documente secrete care au fost date publicităţii. 

Decriptare: Activitate de descifrare, decodare a unui mesaj. 

Defector: Agent care se oferă în mod voluntar să acţioneze, să colaboreze cu o agenţie 
de informaţii adversă.  

Transfugi: defectori care se refugiază în ţara pentru care au trădat; 

„In place”: defectori care îşi continuă activitatea în interiorul serviciului pe 
care l-au trădat. 

„Detector de minciuni”: Aparat folosit şi în interogarea unor agenţi care poate stabili 
veridicitatea afirmaţiilor acestuia. 

Dezinformare: Acţiunea de concepere şi punere în circulaţie a unor informaţii false 
menite să provoace prejudicii altui stat. 

„Educaţie” operativă: Termen generic folosit de serviciile de informaţii comuniste 
pentru spionaj. 

Evaluare: Acţiune de stabilire a posibilităţilor, potenţialului informativ al unui agent, a 
unei surse sau a veridicităţii, valorii informaţiilor furnizate de agenţi. 

„Focar”: Adresă, locuinţă conspirativă, loc de întâlnire pentru agenţi şi curieri.  

HUMINT: Complex de activităţi informative desfăşurate prin mijlocirea unor factori 
umani, persoane. 

Infiltrare: Acţiunea de introducere clandestină a unui agent într-un serviciu de 
informaţii sau organizaţie dintr-un stat advers.  

Informant: Persoană care, fără a fi agent operativ, oferă sau este silit prin diferite 
mijloace să pună la dispoziţie informaţii (secrete). 

Iniţiere: Convorbire cu un potenţial viitor agent în vederea stabilirii potenţialului său. 

Instruire: Pregătirea, antrenarea unui viitor agent de către ofiţerul său de conducere 
sau în cadrul serviciului pentru care urmează să a acţioneze. 

Izvoare „deschise”: Informaţii cu caracter public care sunt monitorizate de agenţi.  

„Joc” (material de…): Informaţii „fabricate” sau prelucrate folosite de agenţii dubli 
pentru a-şi păstra încrederea faţă se serviciul pe care l-au trădat. 

„Lebădă”: Agentă care obţine informaţii prin mijloace sexuale. 

„Legendă”: Biografie falsă atribuită unui agent ca mijloc de acoperire; de obicei datele 
aparţin altei persoane, de cele mai multe ori decedate. 

Locuinţă „camuflată”: Adresă conspirativă în care se întâlnesc agenţii, curierii şi 
ofiţerii de conducere. 

Monitorizare: Interceptarea şi supravegherea comunicărilor radio dintre agenţi şi 
serviciul de informaţii pentru care lucrează. 

Motivare: Operaţiunea de identificare a argumentelor psihologice în vederea 
recrutării unui agent: probleme financiare, avantaje personale, convingeri politice, 
frustrări în carieră, oportunism, plăcerea de aventură. 
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Nume de cod, de acoperire, criptonim: Nume (pseudonim) atribuit unui agent de 
către serviciul de informaţii din care face parte. 

Observare: Urmărirea discretă a unei persoane bănuite a fi agent. 

Ofiţer de caz, de conducere: Persoană din cadrul unei agenţii/serviciu de informaţii 
care se ocupă cu recrutarea şi exploatarea informativă a unor agenţi/spioni pe teritoriul 
altei ţări. 

Ofiţer de informaţii: Cadru, persoană care activează în interiorul unui serviciu de 
informaţii.  

Operativ: Ofiţer de informaţii sau agent care desfăşoară acţiuni clandestine. 

Operaţiuni: Acţiuni coordonate, programe desfăşurate de serviciile de informaţii, pe 
propriul teritoriu sau al altor ţări, având un anumit scop informativ sau activ.  

Clandestine: Acţiuni desfăşurate sub acoperire; 

„Black” („Negre”): Acţiuni atribuite altui serviciu de informaţii decât cel care 
le desfăşoară în realitate;  

Exfiltrare: Acţiuni de extragere, refugiere a unui agent din ţara în care şi-a 
desfăşurat activitatea; 

Infiltrare: Acţiuni de introducere a unui agent în interiorul unui serviciu 
străin. 

Parolă: Termen cheie care permite identificarea unui agent. 

„Pianist”: Transmisionist radio din interiorul unei reţele. 

„Pătrundere”: Expresie referitoare la operaţia de infiltrare a unui serviciu de 
informaţii sau a unei organizaţii dintr-un stat advers. 

Provocare: Operaţiune de compromitere prin informaţii false de către un serviciu de 
informaţii a unui agent, serviciu sau organizaţii din un stat advers. 

Răpire: Operaţiune desfăşurată mai ales de serviciile de informaţii comuniste 
constând în anihilarea şi transportarea unor persoane indezirabile, trădători. 

Recrutare: Acţiune de determinare, angajare, pe baza unor convingeri ideologice 
proprii, prin interesare materială sau mijloace coercitive, a unei persoane de a 
desfăşura acţiuni informative pentru un serviciu de informaţii străin. 

Reţea: Grupă de spioni formată din 2-6 persoane sub conducerea unui şef (rezident) 
care desfăşoară acţiuni informative, de spionaj, coordonate. 

Rezidentură: Termen din nomenclatorul KGB care desemnează un grup de 
coordonare a acţiunilor unor agenţi, reţele pe teritoriul altui stat. 

Rezident ilegal: Ofiţer de informaţii, persoană care acţionează în străinătate fără 
acoperire oficială în vederea coordonării activităţii unor agenţi. 
Rezident legal: Agent trimis de un serviciu de informaţii pe teritoriul unui stat străin 
care acţionează sub acoperirea unui post oficial, de obicei diplomatic sau consular, 
coordonând o reţea de agenţi. 
„Romeo”: Agent specializat în racolarea şi exploatarea informativă a unor femei. 



430 | A l e x a n d r u  P o p e s c u  

Sabotaj: Acţiune desfăşurată de agenţi sub acoperire sau „provocatori” vizând 
distrugerea unor utilaje, stoparea unei activităţi productive sau militare, mai ales în 
timp de război. 

Scriere secretă: Tehnică pentru a ascunde, a face invizibile mesaje scrise prin folosirea 
de „cerneluri simpatice”, microfilmare etc. 

„Serul adevărului”: Substanţă folosită de serviciile de informaţii în interogarea unor 
agenţi capturaţi, sub acţiune căruia aceştia dezvăluie involuntar informaţii. 

Spion (vezi agent) 

Spionaj: Activitate informativă constând în culegerea de date, prin mijloace 
clandestine, monitorizarea şi valorificarea lor. 

„Spionaj atomic”: Denumirea generică a acţiunilor clandestine desfăşurate de agenţi 
ai serviciilor de spionaj sovietice sau racolaţi de aceştia care, în timpul celui de al IIRM 
şi al RR, au desfăşurat activităţi informative de obţinere a secretelor de cercetare şi 
fabricare a armamentul nuclear, desfăşurate în SUA, Anglia. 

Spionaj economic: Activităţi informative de obţinere a unor date de natură 
economică cu importranţă strategică. 

Spionaj informatic: Activităţi informative desfăşurate în domeniil IT, cibernetic prin 
penetrarea, „spargerea” comunicărilor de această natură, obţinerea de date secrete sau 
sabotarea acestui mijloc de comunicare. 

Spionaj militar: Activităţi informative în vederea obţinerii de date strategice secrete, 
desfăşurate, în timp de război, prin intermediul unor agenţi specializaţi sau în timp de 
pace, în special prin intermediul ataşaţilor militari cu misiuni diplomatice. 

„Staţiune”: Termen din nomenclatorul CIA care desemnează un grup de coordonare a 
acţiunilor unor agenţi, reţele pe teritoriul altui stat. 

Subversiune: Activitate desfăşurată de serviciile de informaţii în vederea slăbirii 
potenţelor politice, economice, militare ale unui stat advers. 

Supraveghere: Activităţi de culegere periodică, de monitorizare a unor informaţii. 

Sursă: Informant secret care poate furniza date de interes.  

„Ţintă”: Persoană vizată pentru a fi recrutată de un serviciu de informaţii. 

Trădător: Agent care s-a pus în slujba unui serviciu de informaţii advers. 
Trafic Transmiterea/recepţionarea  prin alfabetul morse/radio  de informaţii secrete. 

 „Umbrelă ucigaşă”: Denumirea generică folosită de serviciile de informaţii comuniste 
pentru suprimarea unor persoane indezirabile pentru regimul din ţara lor, dizidenţi, 
trădători (defectori). 

„Umbrire”: Termen generic pentru observarea, urmărirea unei persoane. 
Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security … 
http://www.themasterofdisguise.com/glossary.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Espionage_terminology 
http://www.spywriter.com/terms.html 
http://www.conservapedia.com/Glossary_of_espionage_terms 
http://spylopedia.tripod.com/terms.htm 


