
URMĂRIREA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI ŞI A 
FAMILIILOR ACESTORA 

 
Doc. 1 

1967. Istoric al grupurilor de rezistenţă anticomunistă care au acţionat pe teritoriul judeţului Prahova în anii 
’40-’50. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, coperta, ff. 254-259) 

 

Doc. 2 

1 octombrie 1973. Situaţie numerică a persoanelor care au făcut parte din „fostele organizaţii subversive”.  

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, f. 230) 

 

Doc. 3 

1 octombrie 1973. Tabel cu foşti membri ai organizaţiei „E”.  

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 231-235) 

 

Doc. 4 

21 noiembrie 1975. Notă referitoare la Nicolae Munţiu, fost condamnat la 15 ani închisoare pentru iniţierea 
unei grupări anticomuniste care, în timpul detenţiei, aderase la Mişcarea Legionară şi la gruparea „Forţa a 
III-a”, constituită în 1959 la Penitenciarul Gherla. În conformitate cu obiectivele acestei grupări, după eliberare 
încercase să câştige aderenţi pentru noi acţiuni împotriva regimului, motiv pentru care fusese arestat în 1975 
şi trimis în judecată sub acuzaţia de „propagandă împotriva orândurii socialiste”. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 82-83v) 

 

Doc. 5 
23 iunie 1976. Raport al Inspectoratului Judeţean Prahova, Grupa de analiză-sinteză, trimis către Serviciul 
central de analiză-sinteză şi semnat de căpitanul Ionescu Ioan. Documentul face referire la condamnarea 
pentru înaltă trădare a unui funcţionar domiciliat în Sinaia.  
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7802, vol. 2, f. 243)  
 

Doc. 6 

1 octombrie 1980. Notă-documentară despre activităţile întreprinse în Occident de membrii „Asociaţiei foştilor 
deţinuţi politici din România” şi ai „Asociaţiei Culturale a Românilor din Anglia”, precum şi despre ecourile 
acestora în România. Documentul a fost întocmit de ofiţerii Direcţiei I din Departamentul Securităţii Statului. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 95-101) 

 

Doc. 7 



5 octombrie 1980. Notă despre organizaţia „Forţa III”, constituită de deţinuţii politici în închisorile comuniste. 
Aceasta îşi propunea atragerea la activitate politică a deţinuţilor „fără antecedente politice” şi organizarea de 
acţiuni anticomuniste după eliberare. Documentul a fost întocmit de ofiţerii Direcţiei I din Departamentul 
Securităţii Statului. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 86-87v) 

 

 

Doc. 8 

12 octombrie 1980. Documentar cu privire la activitatea organizaţiei anticomuniste „Sumanele Negre”. 
Documentul a fost întocmit de ofiţerii Direcţiei I din Departamentul Securităţii Statului. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 88-94) 

 

Doc. 9 

9 iunie 1982. Ordin prin care se cere întocmirea unui raport „cu stadiul actual al situaţiei operative în rândul 
descendenţilor foştilor condamnaţi la moarte şi executaţi, ai celor decedaţi pe timpul executării pedepsei 
precum şi ai conducătorilor de bande şi organizaţii subversive”. Documentul a fost trimis de generalul-maior 
Bordea Aron, şeful Direcţiei I, inspectoratelor judeţene Argeş, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, 
Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Prahova, Satu-Mare, Suceava, Timiş şi Vaslui. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, f. 208) 

 

Doc. 10 

14 iunie 1982. Raport cu privire la situaţia descendenţilor unor foşti şefi de organizaţii anticomuniste din 
Prahova. Documentul a fost trimis de colonelul Jipa Constantin, şeful Serviciului I din cadrul Inspectoratului 
Judeţean Prahova – Securitate, la Direcţia I. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, f. 207) 

 

Doc. 11 

12 mai 1984. Raport privind „stadiul verificării şi cunoaşterea activităţii prezente a descendenţilor foştilor 
condamnaţi la moarte şi executaţi, ai celor decedaţi în detenţie cât şi a şefilor de organizaţii subversive”. 
Documentul a fost realizat de colonelul Jipa Constantin, şeful Serviciului I din Inspectoratul Judeţean Prahova 
Securitate şi de maiorul Ralea Marcu. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 210-210v) 

 

Doc. 12 

31 mai 1984. Raport privind modul cum se realiza supravegherea informativă a celor 15 şefi şi 200 de membri 
ai fostelor organizaţii anticomuniste din judeţul Prahova. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa 
Constantin (şeful Serviciului I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului Judeţean 
Prahova al Ministerului de Interne. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 2-4) 

 



Doc. 13 

29 martie 1985. Raport privind rezultatele supravegherii a patru foşti deţinuţi politici din Prahova care aveau 
legături cu străinii. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin (şeful Serviciului I) şi de maiorul 
Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova al Ministerului de Interne. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 16-17) 

 

Doc. 14 

7 iunie 1985. Raport privind supravegherea informativ-operativă a celor 140 de persoane din Prahova, „fără 
antecedente politice”, care făcuseră parte din organizaţii anticomuniste. Documentul a fost semnat de 
colonelul Jipa Constantin (şeful Serviciului I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul 
Inspectoratului Judeţean Prahova al Ministerului de Interne. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 8-11v) 

 

Doc. 15 

20 iulie 1985. Situaţii numerice cu foştii deţinuţi politici şi descendenţii lor, întocmite de Serviciul 1 din 
Inspectoratul Judeţean Prahova – Securitate.  

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 25-26) 

 

Doc. 16 

20 iulie 1985. Raport privind activitatea desfăşurată de Securitatea Prahova în problema „foşti condamnaţi 
pentru infracţiuni contra securităţii statului”. Printre altele, se menţionează că în evidenţele dosarelor de 
problemă şi obiectiv erau 614 persoane. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin (şeful 
Serviciului I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova al 
Ministerului de Interne. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 20-22v) 

 

Doc. 17 

Decembrie 1985. Plan de măsuri pe anul 1986 în problema „Foşti condamnaţi pentru infracţiuni contra 
securităţii statului”. Documentul a fost întocmit de colonelul Ciupercă Mihai şi de lt. col. Wawiernia Mihai din 
Direcţia I. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 105-114) 

 

Doc. 18 

30 ianuarie 1986. Concluzii rezultate din supravegherea foştilor deţinuţi politici, ca urmare a intensificării 
activităţii organizaţiilor „Uniunea Românilor Liberi” şi „Asociaţia foştilor deţinuţi politici din România” înfiinţate 
de emigranţii români din Occident. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 27-29) 

 

Doc. 19 



30 ianuarie 1986. Raport privind activitatea informatorilor folosiţi pe linia problemei „foşti condamnaţi” care 
aveau contacte în alte judeţe sau în străinătate. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin, şeful 
Serviciului I şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 33-34v) 

 

Doc. 20 

1989. Raport privind rezultatele supravegherii informativ-operative a „foştilor condamnaţi pentru infracţiuni 
contra securităţii statului fără antecedente politice” în primul semestru al anului 1989. Documentul este 
semnat de căpitanul Urtilă Marian, şeful Serviciului I şi de locotenentul Gheboianu Gheorghe, ofiţer operativ 
în cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova – Securitate. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 77-79v) 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
Doc. 1 
 
 
1967. Istoric al grupurilor de rezistenţă anticomunistă care au acţionat pe teritoriul 
judeţului Prahova în anii ’40-’50. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, coperta, ff. 254-259) 

 

















 
 
 

 
 
 
Doc. 2 
 
 
1 octombrie 1973. Situaţie numerică a persoanelor care au făcut parte din „fostele 
organizaţii subversive”.  
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, f. 230) 

 





 
 
 

 

 
 
Doc. 3 
 
 
1 octombrie 1973. Tabel cu foşti membri ai organizaţiei „E”.  
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 231-235) 

 









 
 
 

 
 
 
Doc. 4 
 
 
21 noiembrie 1975. Notă referitoare la Nicolae Munţiu, fost condamnat la 15 ani 
închisoare pentru iniţierea unei grupări anticomuniste care, în timpul detenţiei, 
aderase la Mişcarea Legionară şi la gruparea „Forţa a III-a”, constituită în 1959 la 
Penitenciarul Gherla. În conformitate cu obiectivele acestei grupări, după eliberare 
încercase să câştige aderenţi pentru noi acţiuni împotriva regimului, motiv pentru 
care fusese arestat în 1975 şi trimis în judecată sub acuzaţia de „propagandă 
împotriva orândurii socialiste”. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 82-83v) 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. 5 
 
23 iunie 1976. Raport al Inspectoratului Judeţean Prahova, 
Grupa de analiză-sinteză, trimis către Serviciul central de 
analiză-sinteză şi semnat de căpitanul Ionescu Ioan. Documentul 
face referire la condamnarea pentru înaltă trădare a unui 
funcţionar domiciliat în Sinaia.  
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7802, vol. 2, f. 243)  
 
 
 

 





 
 
 

 
 
 
Doc. 6 
 
 
1 octombrie 1980. Notă-documentară despre activităţile întreprinse în Occident de 
membrii „Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România” şi ai „Asociaţiei 
Culturale a Românilor din Anglia”, precum şi despre ecourile acestora în România. 
Documentul a fost întocmit de ofiţerii Direcţiei I din Departamentul Securităţii 
Statului. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 95-101) 

 

















 
 
 

 

 
 
Doc. 7 
 
 
5 octombrie 1980. Notă despre organizaţia „Forţa III”, constituită de deţinuţii 
politici în închisorile comuniste. Aceasta îşi propunea atragerea la activitate 
politică a deţinuţilor „fără antecedente politice” şi organizarea de acţiuni 
anticomuniste după eliberare. Documentul a fost întocmit de ofiţerii Direcţiei I din 
Departamentul Securităţii Statului. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 86-87v) 

 











 
 
 

 

 
Doc. 8 
 
 
12 octombrie 1980. Documentar cu privire la activitatea organizaţiei anticomuniste 
„Sumanele Negre”. Documentul a fost întocmit de ofiţerii Direcţiei I din 
Departamentul Securităţii Statului. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 88-94) 

 





























 
 
 

 
 
 
Doc. 9 
 
 
9 iunie 1982. Ordin prin care se cere întocmirea unui raport „cu stadiul actual al 
situaţiei operative în rândul descendenţilor foştilor condamnaţi la moarte şi 
executaţi, ai celor decedaţi pe timpul executării pedepsei precum şi ai 
conducătorilor de bande şi organizaţii subversive”. Documentul a fost trimis de 
generalul-maior Bordea Aron, şeful Direcţiei I, inspectoratelor judeţene Argeş, 
Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Prahova, 
Satu-Mare, Suceava, Timiş şi Vaslui. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, f. 208) 

 





 
 
 

 

 
Doc. 10 
 
 
14 iunie 1982. Raport cu privire la situaţia descendenţilor unor foşti şefi de 
organizaţii anticomuniste din Prahova. Documentul a fost trimis de colonelul Jipa 
Constantin, şeful Serviciului I din cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova – 
Securitate, la Direcţia I. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, f. 207) 

 





 
 
 

 
 
Doc. 11 
 
 
12 mai 1984. Raport privind „stadiul verificării şi cunoaşterea activităţii prezente a 
descendenţilor foştilor condamnaţi la moarte şi executaţi, ai celor decedaţi în 
detenţie cât şi a şefilor de organizaţii subversive”. Documentul a fost realizat de 
colonelul Jipa Constantin, şeful Serviciului I din Inspectoratul Judeţean Prahova 
Securitate şi de maiorul Ralea Marcu. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 210-210v) 

 







 
 
 

 

 
Doc. 12 
 
 
31 mai 1984. Raport privind modul cum se realiza supravegherea informativă a 
celor 15 şefi şi 200 de membri ai fostelor organizaţii anticomuniste din judeţul 
Prahova. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin (şeful Serviciului 
I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului Judeţean 
Prahova al Ministerului de Interne. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 2-4) 

 













 
 
 

 

 
Doc. 12 
 
 
31 mai 1984. Raport privind modul cum se realiza supravegherea informativă a 
celor 15 şefi şi 200 de membri ai fostelor organizaţii anticomuniste din judeţul 
Prahova. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin (şeful Serviciului 
I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului Judeţean 
Prahova al Ministerului de Interne. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 2-4) 

 













 
 
 

 
 

 
Doc. 13 
 
 
29 martie 1985. Raport privind rezultatele supravegherii a patru foşti deţinuţi 
politici din Prahova care aveau legături cu străinii. Documentul a fost semnat de 
colonelul Jipa Constantin (şeful Serviciului I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer 
operativ în cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova al Ministerului de Interne. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 16-17) 

 









 
 
 

 
 
Doc. 14 
 
 
7 iunie 1985. Raport privind supravegherea informativ-operativă a celor 140 de 
persoane din Prahova, „fără antecedente politice”, care făcuseră parte din 
organizaţii anticomuniste. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin 
(şeful Serviciului I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul 
Inspectoratului Judeţean Prahova al Ministerului de Interne. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 8-11v) 

 



















 
 
 
 

 
 
Doc. 15 
 
 
20 iulie 1985. Situaţii numerice cu foştii deţinuţi politici şi descendenţii lor, 
întocmite de Serviciul 1 din Inspectoratul Judeţean Prahova – Securitate.  
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 25-26) 

 







 
 
 

 
 
Doc. 16 
 
 
20 iulie 1985. Raport privind activitatea desfăşurată de Securitatea Prahova în 
problema „foşti condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului”. Printre 
altele, se menţionează că în evidenţele dosarelor de problemă şi obiectiv erau 614 
persoane. Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin (şeful 
Serviciului I) şi de maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ în cadrul Inspectoratului 
Judeţean Prahova al Ministerului de Interne. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 20-22v) 

 















 
 
 

 

 
Doc. 17 
 
 
Decembrie 1985. Plan de măsuri pe anul 1986 în problema „Foşti condamnaţi 
pentru infracţiuni contra securităţii statului”. Documentul a fost întocmit de 
colonelul Ciupercă Mihai şi lt. col. Wawiernia Mihai din Direcţia I. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 105-114) 

 























 
 
 

 

 
Doc. 18 
 
 
30 ianuarie 1986. Concluzii rezultate din supravegherea foştilor deţinuţi politici, ca 
urmare a intensificării activităţii organizaţiilor „Uniunea Românilor Liberi” şi 
„Asociaţia foştilor deţinuţi politici din România” înfiinţate de emigrantii români din 
Occident. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 27-29) 

 









 
 
 

 

 
 
Doc. 19 
 
 
30 ianuarie 1986. Raport privind activitatea informatorilor folosiţi pe linia problemei 
„foşti condamnaţi” care aveau contacte în alte judeţe sau în străinătate. 
Documentul a fost semnat de colonelul Jipa Constantin, şeful Serviciului I şi 
maiorul Ralea Marcu, ofiţer operativ. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 33-34v) 

 











 
 
 

 
 
Doc. 20 
 
 
1989. Raport privind rezultatele supravegherii informativ-operative a „foştilor 
condamnaţi pentru infracţiuni contra securităţii statului fără antecedente politice” 
în primul semestru al anului 1989. Documentul este semnat de căpitanul Urtilă 
Marian, şeful Serviciului I şi de locotenentul Gheboianu Gheorghe, ofiţer operativ 
în cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova – Securitate. 
 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7954, vol. 2, ff. 77-79v) 
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