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Atunci când se discută despre formele de opoziție față de regimul comunist din 

România, accentul cade aproape întotdeauna pe rezistența din interiorul țării: de la cea armată, 

din munți, la grupurile clandestine din orașe sau, chiar inițiative personale. Aproape întotdeauna 

sunt omise acțiunile directe duse din afara granițelor împotriva puterii instalate la București cu 

sprijinul Armatei Roșii. Iar atunci când nu se petrece acest lucru, perspectiva este limitată strict 

la grupurile de parașutiști trimise în țară între 1950/1951 și 1953. În paralel, exilul românesc 

postbelic este văzut de către specialiști drept un loc de refugiu, un spațiu defensiv, din care 

opoziția față de regimul comunist din România era una publicistică, declarativă și a cărei putere 

efectivă nu era capabilă să ajungă în interiorul țării. Această teză de doctorat vine să combată 

aceste stereotipuri și să exploateze zona foarte puțin cunoscută aflată la întretăierea acestor teme 

majore ale istoriei recente românești. 

Prin urmare, subiectul tezei de doctorat este unul inedit, deoarece în istoriografia română 

a fost tratat rareori și, cu precădere, numai tangențial. Unul dintre motive este dat de faptul că 

istoria serviciilor secrete românești este dominată de două teme majore: perioada „romantică” 

a spionajului românesc (cuprinsă de cele două Războaie Mondiale) și febrilitatea captivantă a 

epocii Ceaușescu, marcată de reușitele spectaculoase ale Mihai Caraman și de seismul 

instituțional generat de defecțiunea generalului Mihai Pacepa. Primul interval este marcat de 

figurile lui Mihail Moruzov, considerat întemeietorul Serviciului Special de Informații (SSI), 

prima structură de intelligence românească, și Eugen Cristescu, cel care a condus instituția în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ambele personalități fiind subiectul unor cercetări 

întreprinse de Cristian Troncotă. Tot în acest capitol pot fi incluse și memorialistica (precum 

volumele de amintiri ale lui Ivor Porter și Augustin Vișa) și studiile (remarcabile fiind lucrările 

lui Alin Spânu și Horia Brestoiu) despre acțiunile de spionaj întreprinse pe teritoriul României 

în timpul sau în preajma celor două conflagrații mondiale. Chiar dacă a doua temă tinde să 

acapareze, în linii mari, întreaga perioadă comunistă, în realitate vizează mai degrabă anii în 

care Nicolae Ceaușescu a condus România. Intervalul 1965-1989 a fost marcat de devoalarea 

rețelei Caraman (lucrarea de referință fiind volumul „Mihai Caraman. Un spion român în 

Războiul Rece”, semnată de Florian Banu), care a dat o gravă lovitură Organizației Tratatului 

Atlanticului de Nord (NATO) prin sustragerea de documente, timp de aproape un deceniu, din 

sediul francez al alianței, de acțiunile violente duse (așa cum a fost atacul asupra Monicăi 

Lovinescu) sau proiectate (misiunea eșuată a lui Matei Pavel Haiducu) împotriva unor membri 
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marcanți ai exilului românesc, precum și de defectarea generalului Ion Mihai Pacepa, care a 

produs grave prejudicii structurilor informative din occident ale Securității și a forțat regimul 

comunist la amplă o reconfigurare a rețelelor de agenți. După 1990, au fost publicate, de 

asemenea, și lucrări care studiază structurile informative românești în ansamblul lor, analiza 

unora dintre ele acoperind nu numai perioada Nicolae Ceaușescu, ci și (măcar o parte din) cele 

două decenii în care Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a aflat la conducerea țării. Cu toate acestea, 

aproape fiecare a acordat o atenție redusă primilor ani postbelici, iar războiul dus – pe plan 

informativ – între exilul românesc și structurile de la București este aproape în totalitate absent 

(cu excepția notabilă a volumul „Agentul nostru Victor” de Stejărel Olaru). Primele informații 

publice despre activitatea informativă a unor organisme instituționale create de exilul românesc, 

cu sprijinul aliaților occidentali, au fost incluse în lucrările de memorialistică publicate de cei 

implicați direct în lupta secretă dintre structurile de informații ale regimului de la București 

(„Cupola. Securitatea văzută din interior” de Neagu Cosma) sau ale exilului (un capitol din 

volumul „Amintiri din pribegie” al lui Neagu Djuvara). În ultimii ani, au început să fie publicate 

studii sau volume dedicate activității unor membri ai serviciului de informații din exil, însă 

tema este departe de a fi epuizată, personaje-cheie din angrenajul structurii, precum generalul 

Dumitru Petrescu, Constanța Magoș, comandorii Mihail Opran și Mircea Pătru ori agentul Ilie 

Rada fiind și astăzi într-un con de umbră, la fel ca și acțiunile în care au fost implicați. Nu în 

ultimul rând, chiar dacă despre anumite operațiuni secrete duse de exilul românesc în primii ani 

Războiului Rece au beneficiat de oarecare atenție din partea cercetătorilor, studiile fie nu 

respectă întru totul adevărul istoric, fie nu oferă o viziune completă a temei (așa cum, spre 

exemplu, este cazul parașutărilor de la începutul anilor 50, despre care nu există o cercetare în 

detaliu).  

Totodată, trebuie punctat că există în literatură de specialitate occidentală un număr 

semnificativ de lucrări care abordează palierul spionajului în cadrul Războiului Rece. Cu 

excepția unei scurte mențiuni a grupului Săplăcan într-o lucrare a istoricului britanic Dennis 

Deletant, tema acțiunilor informative și contrainformative duse de exilul românesc în primii ani 

postbelici nu există. De altfel, aceeași lipsă documentară se resimte și în subiectul celorlalte 

emigrații est-europene, nefiind găsite documente sau studii care să ateste un corespondent al 

SIMRE în cadrul exilului polonez, maghiar, bulgar, ceh, slovac, sârb sau ucrainean. În cadrul 

cercetării, am contactat diferite instituții și ONG-uri central și est-europene, din domeniul 

cercetării istorice, precum Institutul Național al Memoriei (Instytut Pamięci Narodowej) din 

Varșovia, Casa Terorii (Terror Haza) din Budapesta, Institutul de Studii Istorice din cadrul 
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Academiei Bulgare de la Sofia, Institutul de Istorie Recentă al Serbiei de la Belgrad și Institutul 

de Istorie al Academiei Cehe de Științe, însă fie nu am primit niciun răspuns, fie mi s-a 

comunicat că nu există informații sau studii despre aceste subiecte de nișă. 

Un alt motiv care poate că a descurajat cercetarea activității SIMRE și a celorlalte 

proiecte informative ale exilului românesc l-a constituit presupusa dificultate a identificării și 

consultării surselor istorice. În fața dificultăților de studiere a arhivelor occidentale și a 

dispariției propriei arhive a structurii informative a exilului românesc, singura opțiune este dată 

de documentele păstrate în arhiva Securității. La o primă vedere, există riscul analizării dintr-o 

singură perspectivă. Însă în urma cercetării, am ajuns la concluzia că resursele documentare din 

fondurile Penal, Informativ și SIE ale CNSAS sunt mai mult decât suficiente pentru o imagine 

foarte detaliată, atât din exterior, cât și din interior a activităților informative duse de exilul 

românesc. Securitatea (și predecesorul său, SSI-ul) au reușit să fie, de cele mai multe ori, cu cel 

puțin un pas înaintea serviciilor secrete ale emigrației românești. Mai mult de atât, au reușit să 

infiltreze în 1949-1951 cel puțin doi agenți și o călăuză, să răpească pe unul dintre oamenii de 

încredere ai conducătorului de facto al SIMRE (Mihail Țanțu), să captureze mai mulți agenți 

parașutați sau trimiși în țară și să îl convingă pe unul dintre șefii de departament să se repatrieze 

(comandorul de marină Alexandru Vasilescu). De la fiecare dintre aceștia, ofițerii de la 

București au obținut ample rapoarte și declarații care oferă detaliate priviri din interior. În plus, 

fiecare cădere a antrenat numeroase alte arestări, astfel că în arhiva fostei Securități există zeci 

de dosare cu informații despre organizarea și activitatea SIMRE, majoritatea nefiind valorificate 

istoriografic. Mai mult de atât, pe lângă informațiile obținute „la cald” în anii de activitate 

informativă a structurii de la Paris și a rezidențelor sale din alte orașe, Securitatea și-a întregit 

bagajul documentar prin notele informative și rapoartele pe care le-a obținut de la începutul 

anilor 60, atunci când a fost demarată o campanie de contactare a foștilor oponenți (precum 

Gelu Belu și Mihai Opran), acțiune care a avut rezultate destul de diferite. Astfel, arhiva 

CNSAS a reprezentat principala sursă de documentare pentru subiectul tezei. Trebuie menționat 

că peste trei sferturi dintre dosarele pe care le-am parcurs erau consultate pentru prima dată, 

astfel că cercetarea mea este, și un argument pentru istorie factuală: nu putem analiza procesele 

istorice și mecanismele în ansamblul lor dacă nu cunoaștem faptele și oamenii care stau, de 

fapt, la bază. În plus, aceeași deficiență documentară am întâmpinat-o atunci când am încercat 

să studiez servicii similare ale celorlalte emigrații est-europene: cu toate că am întâlnit indicii 

rezonabile că și exilul bulgar sau maghiar au avut structuri secrete, în istoriografia țărilor 

respective nu am identificat nicio resursă bibliografică. 
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Pe lângă sursele documentare, am utilizat și cele câteva lucrări de memorialistică și de 

specialitate existente la acest moment. De asemenea, informațiile au fost completate prin apelul 

la presa de epocă, în special pentru procesul grupului Săplăcan, din 1951, și pentru lotul 

parașutiștilor din 1953 (denumire ușor improprie, de vreme ce unii dintre membrii săi erau fie 

agenți veniți terestru, fie sprijinitori locali). Nu în ultimul rând, am realizat și o serie de 

interviuri cu persoane implicate direct în activitatea SIMRE (așa cum a fost cazul lui Neagu 

Djuvara) sau cu urmași ai agenților externi (familia lui Gelu Belu) sau ai celor interni (Anton 

Ventzel, fiul Paulei Ventzel), aceștia din urmă aflând pentru prima dată ce s-a întâmplat cu 

părinții sau bunicii lor.  

Cu toate că cercetarea este un apel pentru istorie factuală, de-a lungul tezei am căutat să 

pun în context evenimentele, să reconstitui legăturile care au existat și care au determinat 

anumite decizii și să încerc să înțeleg motivele care au stat la baza implicării unor oameni în 

asemenea acțiuni de film. Chiar dacă nucleul operativ din Paris era format din foști militari, o 

bună parte a informatorilor, a sprijinitorilor sau a colaboratorilor erau de fapt oameni obișnuiți: 

marinari, funcționari, profesori, femei casnice, țărani etc. Din întâmplare sau din proprie voință, 

asumat sau inconștient, aceștia s-au găsit în mijlocul unui război între serviciile secrete aflat de 

o parte și de alta a Cortinei de Fier. În plus, de multe ori, fapte cotidiene aparent minore (o 

gelozie de moment, o beție într-o seară sau o vorbă aruncată într-o conversație amicală) aveau 

să aibă ecouri nebănuite și, nu de puține ori, tragice, ajungând să inițieze sau să schimbe o 

direcție de acțiune sau să ducă la deconspirare. 

Tot din punct de vedere metodologic, trebuie să precizez că, la fel ca în orice subiect 

legat de spionaj, există și un gram (sau mai multe) de incertitudine: este greu de spus uneori 

dacă informațiile sunt reale sau, de fapt, constituie o legendă menită să ascundă adevărata 

desfășurare a evenimentelor. Nu există o soluție general valabilă pentru această problemă, așa 

că singura soluție a fost să tratez datele cu reticență, să le pun constant sub semnul întrebării, 

să confrunt permanent declarațiile între ele și să țin cont de contextul în care au fost acordate 

sau redactate. Ceea ce urmează este rezultatul unei îndelungate analize, iar atunci când am ales 

o variantă în detrimentul alteia am avut argumente să o fac, însă nu întotdeauna și certitudinea 

că așa s-a întâmplat. În fond, un spion bun poate spune minciuni într-un mod foarte convingător, 

iar în cadrul SIMRE și al celorlalte structuri adiacente au activat unele persoane cu adevărat 

remarcabile. 

Un alt obstacol în redactarea temei l-au reprezentat intervalele temporale pe care le-am 

analizat. Ca puncte de referință, am ales 1947 ca moment de început al închegării unor nuclee 
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operaționale la Paris și Viena, din care, mai apoi, se va edifica SIMRE, deoarece atunci Bazil 

Rațiu își începe cu certitudine activitatea secretă în capitala Franței, iar Gelu Belu ajunge în 

Austria. Cealaltă bornă a fost mult mai simplu de identificat: în 1957 moare subit, într-un 

accident de mașină, colonelul Dumitru Neferu, iar odată cu dispariția sa se stinge și orice 

tentativă de continuare a existenței oficiale a SIMRE. Cu toate acestea, pe măsură ce studiam 

dosarele foștilor lideri ai structurii românești din exil, am considerat că și ceea ce se întâmplă 

ulterior momentului 1957 este relevant pentru întreaga poveste. Pentru unii dintre ei, spionajul 

nu a murit niciodată, fiind legați prin fire nevăzută de această lume obscură, așa cum a fost 

cazul lui Mihai Opran. Totodată, pentru majoritatea celor din emigrație, umbra activității 

secrete i-a urmărit mereu, fie printr-o traumă personală, fie printr-o reputație în rândul celorlalți 

români, fie printr-o supraveghere din partea Securității. Iar pentru toți cei rămași în țară, efectele 

au fost tragice și fără sfârșit, implicarea sau simpla sprijinire a acțiunilor secrete bulversându-

le radical viața.  

Teza este formată din cinci capitole, la care se adaugă cel introductiv și cel de concluzii. 

În primul capitol urmăresc modul de coagulare a unor inițiative informative în exil care își 

propuneau să aibă o activitate împotriva regimului (pro)comunist din țară, de la constituirea 

unor filiere transfrontaliere prin care să fie scoase din țară persoanele aflate într-o situație 

delicată ori care își plăteau drumul către lumea liberă la celei dintâi operațiuni secrete propriu-

zise. În această din ultimă categorie se evidențiază misiunile lui Iuliu Simandan și Coriolan 

Gherman, ambele încheiate fără rezultate propriu-zise pentru structurile informative occident, 

dar care au evidențiat nevoia creării unei structuri dedicate emigrației românești. Totodată, 

urmăresc și modul de edificare a SIMRE-ului, de la primele discuții în acest sens până la 

cristalizarea sa ca structură funcțională și independentă. 

Al doilea capitol este dedicat primilor doi ani și jumătate de activitate a SIMRE, interval 

în care conducerea a fost asigurată de generalul Dumitru Petrescu, secondat (în mod oficial) de 

comandorul Mihail Opran. Este perioada în care structura se profesionalizează și beneficiază 

de o organigramă clară, prin definirea birourilor ofensiv și contrainformativ, precum și prin 

punerea în funcțiune a unor rezidențe (ori chiar includerea unor celule deja funcționale, precum 

cea de la Viena). Totodată, mi-am propus să urmăresc și principalele două acțiuni informative: 

rețelele Lya Popescu – Paula Ventzel (a cărei activitate se împletește cu misiunea în țară a lui 

Mihail Țanțu) și Secară – Suțer. De asemenea, am analizat legăturile dintre SIMRE și celelalte 

structuri informative care vizau emigrația românească sau care aveau ca obiectiv informativ 

teritoriul românesc, precum CIC-ul american, celula din Turcia ori Mișcarea Legionară. Am 
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acordat o atenție evenimentelor care au dus la seismul instituțional din 1952, de la răpirea 

Constanței Magoș la rivalitățile interne. Nu în ultimul rând, am inclus în acest capitol și o 

reconstituire a activității grupului Săplăcan, prima echipă de agenți secreți parașutați în țară și 

capturată de Securitate, eveniment care avea să prefigureze amplele căderi din 1953. 

Al treilea capitol urmărește perioada 1952 – 1957, când la conducerea SIMRE a fost 

numit Neagu Djuvara, iar profilul activităților s-a modificat radical, prin diminuarea 

operațiunilor contrainformative în favoarea unor acțiuni directe, acest ultim aspect fiind marcat 

de misiunea grupului „Fiii Patriei”. În paralel, rezidența de la Viena a structurii secrete a 

cunoscut o efervescență notabilă, ceea ce a dus atât la unele reușite informative, precum și la 

unele înfrângeri catastrofale în confruntarea cu Securitatea. Am căutat, de asemenea, să 

urmăresc și activitatea foștilor membri ai SIMRE, care, cu toate că nu mai făceau parte din 

organigrama structurii, au rămas în sfera activităților de spionaj. Ar fi fost imposibil de analizat 

modificările survenite după 1953 în dinamica SIMRE dacă nu ar exista o aplecare și asupra 

grupurilor de parașutiști pregătiți pe filieră legionară și capturați în 1953. Procesul acestora a 

reunit atât persoane implicate în aceste echipe, cât și unele care avuseseră legătură cu grupul 

pregătit de SIMRE, iar efectele evenimentelor din acel an s-au răsfrâns asupra întregului peisaj 

al structurilor secrete ale emigrației românești. 

Cu toate că ar putea părea eterogen, capitolul IV pleacă de la scurta conducere a SIMRE 

de către colonelul Dumitru Neferu și explorează ecourile informative ale dispariției 

principalului serviciul secret al exilului românesc. Nici operațiunile foștilor agenți de la Viena 

și Paris nu au încetat și nici munca contrainformativă și de dezinformare a Securității nu s-au 

oprit după moartea lui Neferu. Mihail Opran, Gelu Belu și Gigi Saramet au încercat să refacă 

un SIMRE privat și au avut o serie de acțiuni, dintre care se distinge plănuita rețea informativă 

Georgean Dumitra, acțiune anihilată imediat de Securitate.  

Ultimul capitol este dedicat destinelor tuturor celor implicați în acțiune SIMRE sau în 

alte operațiuni de spionaj conexe. Efectele dramatice nu au încetat niciodată și au putut 

identificate diferite tipologii, în funcție de locul în care se afla persoana respectivă, de presiunile 

la care a fost supus(ă) ori de traumele suferite. De aceea, am urmărit parcursurile biografice ale 

foștilor agenți din exil, care au variat de la simpla urmărire la contactarea directă de Securitate, 

precum și a celor din țară: unii au reușit să părăsească România după eliberare, alții au fost 

nevoiți să-și continue viața sub lupa Securității. 
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Departe de a-și fi devoalat toate poveștile, Serviciul de Informații al Militarilor Români 

din Exil constituie astfel nu doar una dintre cele mai intrigante aspecte ale emigrației românești, 

ci ale opoziției față de regimul instalat la București după 1945. Acțiunile sale din emigrației și 

operațiunile sale din țară sunt reconstituite și analizate în această teză, oferind o latură mai puțin 

cunoscută a istoriei recente. 
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