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În spaţiul social românesc al perioadei totalitare, semantica noţiunii de 
încredere căpăta valenţe inversate, distorsionate intenţionat şi în mod seductiv 
utilizate (prin tehnici de manipulare propagandistice) pentru a întări conformismul sau 
ascultarea faţă de autoritate. Fără a recurge la eforturi analitice profunde, 
transformarea în contrariu a sentimentelor de încredere a generat  pervertirea relaţiilor 
sociale şi interumane, disfuncţii în cadrul sistemului de valori morale şi atitudinale şi 
nu în ultimul rând exacerbarea mecanismelor de apărare individuale până la 
renunţarea la individualitate şi normalitate.  

În teoria şi practica Securităţii, conceptul de încredere primea acelaşi set de 
caracteristici enunţate mai sus, deţinând un rol important în organizarea şi 
funcţionarea agenturii.  

Dacă pentru celelalte categorii ale reţelei informative - informatori, 
colaboratori, gazde/case  de întâlniri sau rezidenţi  -  oficializarea legăturii se realiza 
pe baze contractuale (semnarea angajamentul, înregistrarea dosarului în evidenţa 
operativă a organelor de securitate), în cazul persoanelor de încredere, situaţia se 
descrie într-un alt mod. 

Proiectul ordinului privind organizarea organizarea şi desfăşurarea activităţii 
informativ-operative a organelor de securitate din 11.05 1981  (ACNSAS, fond 
Documentar, dosar D 123, vol. 42, f. 122)  încadrează persoana de încredere 
separat de celelalte categorii ale reţelei informative, atribuindu-i rolul de a sprijini „în 
mod voluntar şi secret organele de securitate”(art. 81), fiind folosite în scopul de 
„prevenire, pentru a furniza ocazional informaţii, în acţiuni de influenţare şi 
dezinformare, pentru consultaţii de specialitate ori rezolvarea unor sarcini specifice 
organelor de informaţii interne, contrainformaţii economice şi militare, unităţilor 
speciale „F”, „T”, „S”, „R”, precum şi pentru supravegherea străinilor, muncă 
antiteroristă etc.” (art. 83).   
 Selecţia persoanelor de încredere respecta atât criteriul importanţei  rol-
statusului social  cât şi  pe cel al  potenţialului interrelaţional:   

„Persoanele de încredere se folosesc în obiective, locuri şi medii date în 
răspunderea organelor de securitate- puncte vulnerabile, zone de frontieră, locuri 
frecventate de străini, în instituţiile de învăţământ, în unităţile şi formaţiunile militare 
etc.- ori la domiciliul, locul de muncă sau în anturajul unor elemente aflate în atenţia 
acestor organe, unde nu se justifică recrutarea de informatori sau colaboratori. (art. 
82)”. 

„Persoanele de încredere sunt selecţionate din rândul cetăţenilor care dispun 
de posibilităţi de informare sau de a îndeplini alte sarcini. Pentru a se preveni 
contactarea unor persoane contraindicate sau aflate în atenţia altor unităţi, ofiţerii şi 
subofiţerii operativi trebuie să asigure cunoaşterea celor selecţionaţi. (art. 84)” 

Precauţiile de includere în sistemul de legătură al securităţii a persoanei de 
încredere sunt similare cu ale celorlalte categorii ale reţelei informative: „În acest 
scop, înainte de a se stabili cu ele un contact de lucru, persoanele se verifică în 
evidenţele Ministerului de Interne şi se obţin date din care să rezulte că acestea 
prezintă încredere pentru a îndeplini sarcini de securitate” (art. 84).  



Documentul la care facem referire  pune în evidenţă specificitatea colaborării 
organelor de securitate cu persoanele de încredere  şi anume: transferul de încredere 
aparent. 

Absenţa elementului cheie al colaborării – angajamentul („Persoanelor de 
încredere nu li se ia angajament de păstrare a secretului colaborării.” Art.85), faptul 
că „aprobarea pentru folosirea persoanelor de încredere este dată de şeful nemijlocit 
al ofiţerului sau subofiţerului operativ, pe Fişa persoanei de încredere” şi „că nu li se 
întocmesc dosare personale şi mape anexă” (art.117) ci doar fişe „care se 
înregistrează la compartimentele de informatică şi documentare, într-un registru 
destinat acestui scop”(art.117)  la încetarea legăturii, pot genera două ipoteze.  

Prima se sprijină pe investirea cu autoritate a persoanelor de încredere (şefii 
serviciilor de personal, persoane cu  funcţii de conducere sau cu  înalte competenţe 
profesionale din instituţii), astfel încât relaţia de colaborare cu organele de securitate 
să fie privită ca pe o datorie  a acestora.  
Cea de a doua poate fi expresia trebuinţei de informaţii prin apel la voluntariat, fără a 
fi necesar ca persoanele, ce furnizează doar ocazional informaţii, să fie înregistrate în 
evidenţele operative, cu dosar, ci doar să fie „instruite cu privire la sarcinile ce li se 
încredinţează” (art.85).  Fişa persoanei de încredere face referire şi la  elevi, studenţi 
sau militari în termen,  persoane care prezentau vulnerabilitate înaltă la investirea cu 
„misiuni” specifice de „pază” şi „veghe” cu motivaţia de a aparţine grupului autoritar 
(securiştii –„băieţii cu ochi albaştri”).  Mulţi dintre ei au devenit colaboratori fideli ai 
Securităţii pentru o lungă perioadă de timp, alţii s-au retras sau au fost excluşi, fără 
pre multe beneficii. 
 Sistemul de legătură cu ofiţerii şi subofiţerii operativi se realiza „direct sau 
prin rezidenţi, la domiciliu, locul de muncă ori în alte locuri ce asigură  condiţii de 
conspirativitate şi se realizează de câte ori este nevoie” (art.86). 

Încrederea condiţionat-motivată a ofiţerului de securitate devenea factor 
stimulator pentru furnizorul de informaţii, fiind de cele mai multe ori fiind întărită de 
„recompense în bani sau în alt mod” (art. 87).  

Informaţiile furnizate de persoanele de încredere (în scris sau verbal)  se 
păstrau  în original doar în „cazurile la care se referă sau în dosarul de obiectiv 
(problemă)” (art.87).  Mai mult, evidenţa acestora era administrată de către ofiţerii sau 
subofiţerii de securitate în  „Tabelul cu persoanele de încredere”, document inclus în 
cadrul dosarului de obiectiv sau problemă, împreună cu „Fişa persoanei de 
încredere” şi „eventualele materiale de verificare obţinute în procesul muncii” (art. 
117) sau în „mape  (bibliorafturi, cartoteci etc) care nu se înregistrau la 
compartimentele de informatică şi documentare.” 
 Studiul dosarelor de urmărire informativă, al celor de reţea şi de obiectiv / 
problemă indică prezenţa în înscrisurile Securităţii a persoanelor de încredere, fără a 
se indica cu precizie  poziţia în agentură, rolul, sistemul de legătură, modalitatea de 
colaborare şi de evidenţă în bazele de date. În acest sens, documentul la care am făcut 
referire aduce un plus de informaţii şi ne permite să formulăm corelaţii cu alte date 
regăsite, de exemplu, în Instrucţiuni nr. D – 00180/ 1987 privind activitatea de creare  
şi folosire a reţelei informative a aparatului de securitate (ACNSAS, Fond 
Documentar, dosar D 123, vol. 41, f. 3) în care se regăsesc similarităţi de status-rol în 
cadrul agenturii cu cea a persoanei de sprijin. 

 



 
 
 
 



 


