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Cum se naște un serviciu secret

Câteodată, cele mai spectaculoase povești au cele mai ba-
nale începuturi. În cazul operațiunilor de spionaj duse de exi-
lul românesc postbelic, totul a debutat probabil în vara anului 
1946, când sosea la Paris maiorul Bazil Rațiu. Scund, corpo-
lent și foarte energic, Rațiu era originar din Ciugudul de Jos, 
județul Alba, unde se născuse la 16 februarie 1906. Era absol-
vent al Școlii Militare de Infanterie de la Sibiu. După 1941 par-
ticipase la prima parte a campaniei din Răsărit, de la lupte pe 
Prut și forțarea Nistrului, la cele din Crimeea și de la Marea 
Azov. În 1942 a fost transferat în cadrul Secției 2 Informații a 
Marelui Stat Major, ducând activitate informativă până la fina-
lul anului 1944, când a fost numit ajutor al atașatului militar al 
legației române de la Ankara. Rămăsese în capitala Turciei și 
după ce fusese constrâns să-și dea demisia din armată, ca ur-
mare a presiunilor venite din partea noilor autorități comuniste 
de la București, și tot acolo se găsea atunci când a fost contac-
tat în primăvara anului 1946 de către diplomatul Alexandru 
Cretzianu. Fost ambasador, Cretzianu avea în administrare un 
important fond plasat în Elveția de către Mihai Antonescu în 
eventualitatea ocupării țării și, implicit, a necesității organiză-
rii unei alternative guvernamentale românești în exil. Acesta 
i-a cerut lui Rațiu să lase în urmă tihna Anatoliei pentru viața 
vibrantă a Parisului, motivând că este nevoie de implicarea 
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sa în acțiunile de propagandă ale comunității românești pe 
timpul Conferinței de Pace, unde urma să se discute statutul 
României și problema Transilvaniei de Nord. Iar Bazil Rațiu a 
acceptat imediat, așa că în vara acelui an sosea în Franța, ală-
turi de soția sa, pentru a lucra împreună cu lideri politici pre-
cum Grigore Gafencu și Viorel Tilea. 

Sau poate era numai o legendă menită să ascundă adevă-
rata sa activitate. Poate că al Doilea Război Mondial tocmai se 
încheiase, însă un altul stătea să înceapă: relația dintre foștii 
Aliați se deteriora, evoluând spre ceea ce avea să fie Războiul 
Rece. Iar statele occidentale sau, mai bine spus, serviciile lor 
secrete se pregăteau pentru noi operațiuni, inclusiv cele care 
aveau în centrul lor țările est-europene și comunitățile lor de 
exilați. În cazul României, centrul de greutate al exilului erau 
Franța și, mai ales, Parisul. Așa că structurile franceze, con-
fruntate cu o penurie de oameni bine pregătiți în domeniul 
informativ pe care să-i recruteze din rândul emigrației, erau 
foarte interesate de serviciile maiorului Rațiu, pe care l-au 
abordat prin intermediul lui Robert Frick. Și nu erau singurele 
în această cursă: în același interval temporal – sfârșitul anului 
1946 și începutul anului 1947 – în care se afla în discuții cu 
reprezentanții Parisului, maiorul Rațiu a fost contactat de un 
emisar al serviciului de spionaj al Washingtonului în vede-
rea punerii bazelor unei rețele informative în România. Bazil 
Rațiu avea să decline însă oferta primită din partea structurii 
americane, preferând, pentru moment, să intre în serviciul 
structurii franceze.

Încă din această perioadă incipientă a acțiunilor de spio-
naj în care erau implicați membrii exilului românesc, se poate 
distinge o divizare a activității: maiorul Bazil Rațiu era omul 
de legătură al serviciilor de informații din Hexagon, dar rolul 
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său viza mai degrabă coordonarea sectorului ofensiv, adică 
trimiterea de oameni în țară, identificarea de rute de trecere 
clandestină și creare de rețele de informatori. Palierul contra-
informativ, cel al verificării românilor care veneau în Franța, 
și al obținerii de date de la aceștia, pare să fi fost în subordi-
nea lui Ion Tomoroveanu, a cărui carte de vizită cu siguranță 
avea să-l recomande pentru aceste responsabilități. Născut la 
Ploiești, în 1899, într-o familie cu tradiție militară, a urmat 
școala primară în orașul natal și apoi Liceul Militar din Iași. 
A intrat, în 1916, la Școala de Artilerie, Geniu și Marină și, 
imediat după absolvirea sa precipitată în primăvara anului ur-
mător, a fost aruncat direct în luptele de la Mărășești unde s-a 
remarcat prin vitejia și capacitățile sale, fiind decorat personal 
de generalul Dmitri Șcerbacev cu Crucea „Sfântul Gheorghe”. 
Cariera lui a cunoscut o schimbare esențială peste mai bine de 
două decenii, când la 1 aprilie 1941 a fost numit atașat militar 
al legației române de la Vichy. Pe lângă sarcina sa oficială, de 
coordonare a respectării contractelor de înzestrare cu arma-
ment francez și de recepție a materialului ce urma să fie tri-
mis în țară, Tomoroveanu a primit și îndatoriri de a activa în 
domeniul informativ. Este neclar de când a început colabora-
rea sa cu serviciile secrete franceze și cu care dintre ele lucra 
de fapt. Pornită foarte probabil mai devreme, legătura exista 
cu siguranță în 1948, când liderii țărăniști din exil cunoșteau 
faptul că, aproape întotdeauna, cuvântul lui Tomoroveanu 
era cel care conta în analizele făcute de autoritățile de la Paris 
refugiaților români.

Dacă în Franța se coagula comunitatea românească, mult 
mai efervescent și mai atractiv, din punct de vedere al date-
lor, era însă spațiul austriac, împărțit la acel moment în patru 
zone de ocupație (sovietică, americană, franceză și britanică). 
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Motivul era unul cât se poate de simplu: proximitatea față de 
granița românească îl transforma în destinația predilectă a ce-
lor ce fugeau din țară, via Ungaria, fiind practic primul popas 
în drumul spre lumea liberă. Comandamentul militar francez 
din capitala austriacă, condus de un anume colonel Lafaille, 
și secondat de căpitanii de Ravegnel și Maurice Manjan1, 
funcționa ca o umbrelă pentru serviciul de informații fran-
cez aflat în coordonarea lui Pierre Boullen. Dacă despre primii 
doi informațiile sunt foarte sumare, despre Maurice Manjan se 
cunoaște că a avut un rol central în ajutorarea refugiaților ro-
mâni, și în special a național-țărăniștilor, care soseau din țară 
în perioada 1947–1948, furnizându-le acestora documente de 
călătorie și facilitându-le drumul spre Vest. O bună parte din-
tre ei s-au stabilit la Paris, ceea ce nu a însemnat și încheierea 
relației dintre Maurice Manjan (deseori consemnat în docu-
mentele Securității drept „Moris”) și liderii politici țărăniști, 
ci, dimpotrivă, agentul francez fiind cel care, în anii următori, 
furniza informații din țară lui Virgil Veniamin și lui Romulus 
Boilă. Activitatea lui nu s-a limitat numai la munca informa-
tivă în Austria, ci a întreprins și o lungă misiune secretă în 
România, în 1947, în cadrul căreia a călătorit la Timișoara, 
București și Constanța, de unde a strâns numeroase date des-
pre capacitățile militare și dispozitivele de apărare, atât din 
zona capitalei, cât și de la malul mării2. O serie de schimbări 
radicale s-au petrecut în 1948 în celula operațională fran-
ceză: în vară, linia militară a fost dublată de una civilă, iar în 
toamnă, aceasta din urmă avea să rămână singura funcțională, 
rolul principal în coordonarea activității informative din do-
meniul emigrației românești avându-l Pierre Boullen. Acesta 

1 ACNSAS, Fond Informativ, dos. 551 173, vol. 1, f. 167.
2 ACNSAS, Fond SIE, dos. 677, f. 88.
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avea misiunea de a identifica refugiații români, de a-i interoga 
și verifica, iar celor care treceau de aceste probe să le faciliteze 
obținerea de documente de identitate. Cu toate că era un bun 
cunoscător al limbii române și al societății românești (în mij-
locul căreia trăise cea mai mare parte a vieții), Boullen se va 
sprijini masiv pe Gelu Belu, mai ales că acesta din urmă vorbea 
fluent maghiara, germana și franceza.

Totuși, în 1947 și în primele luni ale anului următor, mai 
ales până la apariția și creșterea în importanță a liniei civile, 
serviciile de informații franceze din Viena au apelat la Liviu 
Bodolea. Fost locotenent în Armata Regală Română și anti-
comunist convins, era cunoscut drept una dintre călăuzele de 
încredere, deosebit de energic în activitatea sa de scoatere din 
țară a persoanelor care căutau să fugă în Vest. Pe lângă în-
crederea de care se bucura în rândul membrilor exilului și a 
personalului de legătură din Hexagon, aspectul care-l indivi-
dualiza pe Bodolea, în raport cu alte călăuze, era completul 
său dezinteres față de posibilele câștiguri materiale rezul-
tate din acțiunile sale transfrontaliere. Obiectivele lui Liviu 
Bodolea constau în stabilirea unei rute funcționale de trecere 
clandestină a frontierei, precum și de sondare a opiniei pu-
blice referitoare la starea politică din România, urmând ca 
aceste informații să fie transmise părții franceze prin note 
scrise după fiecare sosire din țară1.

Spre deosebire de Bodolea, care era considerat un om de 
acțiune pe teren, Gelu Belu era mai degrabă un agent de bi-
rou, iar rolul său avea să crească și să se consolideze odată cu 
dispariția lui Bodolea, devenind unul dintre cei mai activi și 
importanți agenți secreți est-europeni din Viena anilor 1948–
1955. Născut la 17 februarie 1916, în comuna Dileul Vechi din 

1 Stejărel Olaru, Agentul nostru Victor, Editura Polirom, Iași, 2018, p. 20. 
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Mureș, a copilărit la Aiud, unde tatăl său era preotul confesor 
al închisorii din localitate. Absolvent al Facultății de Chimie 
din Cluj, Belu a fost încorporat în armata română, partici-
pând la luptele de pe frontul antisovietic, iar după război a 
fost implicat în diferite afaceri falimentare. Chiar dacă nu era 
înscris propriu-zis în PNȚ, colabora cu persoane din condu-
cerea principalului oponent democratic al comuniștilor, Belu 
și cumnatul său fiind cei care i-au pus la dispoziție lui Ilie 
Lazăr mașina cu care politicianul s-a deplasat la Tămădău1. 
După scoaterea în afara legii a PNȚ și valurile de arestări din 
vara anului 1947, Gelu Belu a înțeles că poate veni oricând și 
rândul său să fie reținut de Siguranță, așa că a decis să plece 
clandestin din țară, reușind aceasta în noiembrie 1947, cu 
ajutorul lui Bodolea, și tot prin intermediul acestuia a fost în-
cadrat în structurile franceze din Viena. Activând sub iden-
titatea conspirativă de „căpitanul Joseph Fabre”, Belu avea să 
devină, în scurt timp de la sosirea sa în capitala austriacă, 
omul de legătură al autorităților franceze și americane. Rolul 
său principal era de a participa la interogarea nou-veniților 
români și de a-i asista pe anchetatori în procesul de verificare 
a legendelor oferite de cei cercetați, pentru a preveni eventu-
alele infiltrări ale unor agenți trimiși de autoritățile române. 
Totodată, avea misiunea de a procura documente de identi-
tate noilor veniți, așa cum a fost cazul lui Mihail Țanțu sau al 
lui Silviu Crăciunaș. Din 1949, poziția sa se va consolida odată 
cu edificarea structurii informative românești de la Paris, de-
venind reprezentantul ei de la Viena, în timp ce libertatea sa 
de acțiune s-a mărit: s-a implicat în identificarea de călăuze, 
de supervizare pe teritoriul austriac a agenților care urmau să 
treacă sau trecuseră granița austriaco-maghiară, și a încercat 

1 ACNSAS, Fond SIE, dos. 677, f. 86.
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să recruteze marinari români care efectuau curse pe Dunăre 
pentru a-i utiliza ca informatori ori curieri. Practic, în angre-
najul Serviciului de Informații al Militarilor Români din Exil 
(SIMRE), Gelu Belu va fi responsabilul pentru sectorul aus-
triac, întâia plasă a noilor veniți și ultima zonă de protecție a 
celor care plecau către România.

Primele bătălii ale „războiului secret”
La începutul anului 1948, ideea unui serviciu de informații 

românesc de sine stătător, care să funcționeze în relație cu 
structurile similare occidentale, nici nu era luată în calcul. 
Atât autoritățile franceze, cât și cele americane, angajau sau 
se foloseau de diferite persoane din cadrul exilului românesc 
pentru firavele acțiuni informative care vizau palierul româ-
nesc. Ceva mai mult interes pentru un astfel de demers ve-
nea din partea comunității românești, însă conflictele interne 
care măcinau exilul și întârziau crearea unui organism politic 
cu rol de reprezentare, așa cum avea să fie Comitetul Național 
Român (CNR), nu făceau altceva decât să amâne discuțiile în 
acest sens. Pe de altă parte, lipsa resurselor umane își spunea 
cuvântul, deoarece închiderea granițelor și sporirea controlu-
lui la frontieră au limitat numărul celor care încercau să pă-
răsească țara. În plus, dintre cei care totuși reușeau în aceste 
acțiuni deosebit de riscante, prea puțini aveau cunoștințele 
tehnice necesare implicării într-un proiect de intelligence ori 
disponibilitatea de a se alătura unei acțiuni care i-ar fi adus 
din nou în situații ce i-ar fi expus unor primejdii deloc negli-
jabile. Nu în ultimul rând, încă persista ideea că autoritățile 
din țară sunt prea puțin consolidate pentru a putea contra-
cara efectiv activitățile întreprinse din exil către sau pe terito-
riul românesc, astfel că orice acțiune va avea inerent rezultate. 
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Desfășurarea tragică a evenimentelor i-a obligat însă pe cei din 
Occident să își reevalueze opțiunile, mai ales după o serie de 
agenți pierduți în misiuni și numeroase obiective nerealizate.

Prima lovitură suferită de către exilul românesc care cola-
bora cu structurile de informații occidentale, și în special cu cel 
francez, a fost reprezentată de căderea lui Liviu Bodolea. Acesta 
plecase în țară, la începutul lunii aprilie 1948, trecând prin 
Ungaria, având misiunea de a-l contacta pe inginerul Grigore 
(numele conspirativ al lui Silviu Crăciunaș) cu care discutase la 
precedenta sa venire, cu două luni mai devreme, despre posibi-
litatea stabilirii unei legături printr-o stație de emisie-recepție 
pe care Crăciunaș să o utilizeze în vederea transmiterii de 
informații1. Echipamentul era în posesia unui preot francez 
care îl ascunsese într-o groapă și care ar fi urmat să i-l dea lui 
Bodolea, în schimbul unei parole. Pentru siguranță, cifrul ne-
cesar comunicării fusese trimis în țară pe o altă rută: Gelu Belu 
îl dăduse ofițerului englez Montgomery, care urma să plece în 
România, iar militarul trebuia să îl transmită unei tinere din 
București pe care avea să o recunoască în urma unui schimb 
de replici prestabilite. Abia aceasta era cea care avea misiunea 
de a-l transmite lui Crăciunaș sau lui Bodolea, încheind astfel 
cercul necesar punerii în funcțiune a stației de emisie-recepție. 
De asemenea, la înapoierea către Austria, Bodolea urma să îl 
ia cu el și pe scriitorul Pavel Chihaia, căruia îi promisese că îl 
va ajuta să iasă din țară. Este cert că Liviu Bodolea a ajuns în 
țară, dovadă fiind cartea poștală codificată pe care a trimis-o 
la jumătatea lunii aprilie către o adresă poștală de legătură din 
Budapesta, dar și declarațiile Ilenei Belu despre vizita făcută 
familiei de către acesta, și reîntâlnirea lui Bodolea cu france-
zul Katz la Statuia Aviatorilor din București, petrecută în jurul 

1 ACNSAS, Fond Informativ, dos. 551 173, vol. 1, ff. 164v, 165v.
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zilei de 15 aprilie, ocazie cu care agentul de la Viena se plângea 
că nu reușește să-l găsească pe Crăciunaș. Ce s-a întâmplat cu 
exactitate în primăvara acelui an ridică multe semne de între-
bare. Silviu Crăciunaș a fost descoperit și arestat la 7 aprilie, 
moment din care a început să le furnizeze anchetatorilor săi 
declarații ample despre acțiunile secrete și despre legăturile cu 
diferite persoane din exil, printre care și Bodolea. Probabil că 
acesta din urmă a aflat de reținerea lui Crăciunaș, încât a decis 
că misiunea sa în țară s-a încheiat și trebuie să se întoarcă în 
exil (dar totuși, fără Chihaia). Însă, nu va mai ajunge niciodată 
la Viena: o notă din dosarul întocmit de Securitate pe numele 
lui Liviu Bodolea menționează că agentul ar fi fost ucis la 24 
aprilie 1948, pe raza comunei Sânmartin, în timp ce încerca să 
treacă granița în Ungaria1.

Tot în 1948, centrul de la Paris a reușit racolarea a doi ti-
neri care ajunseseră în capitala Franței și se aflau în căutarea 
unei stabilități financiare și a unor perspective de viitor. Iuliu 
Simandan și Coriolan Gherman se încadrau în profilul aven-
turierilor care apăruseră în haosul postbelic. Motivele pentru 
care părăsise fiecare țara, fără să fi fost vreo legătură prealabilă 
între cei doi, țineau mai degrabă de aspectele mundane ale 
tinereții decât de climatul socio-politic din țară. Simandan, 
spre exemplu, avea 29 de ani atunci când, aflându-se într-un 
bar din Arad, a făcut cunoștință cu Mircea Pădurăleanu, și 
împreună cu acesta a luat ad-hoc decizia de a trece granița 
clandestin și de a ajunge în Franța, unde avea un frate sta-
bilit încă din 19452. Planul a fost pus în aplicare în noaptea 
de 3 februarie 1948, iar locul ales pentru trecerea graniței ro-
mâno-maghiare a fost Nădlac. La Budapesta, grupul s-a mărit 

1 ACNSAS, Fond SIE, dos. 677, f. 42.
2 ACNSAS, Fond Penal, dos. 75 133, vol. 2, f. 11.
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prin venirea lui Leon Pădurăleanu, fratele lui Mircea, iar toți 
trei au reușit să treacă granița în Austria, ajungând la Steyr, în 
sectorul de ocupație american. La scurt timp după prezenta-
rea în lagărul de refugiați, aceștia au fost supuși unui interoga-
toriu de către șeful CIC1 din Steyr, fiind chestionați „dacă sunt 
ruși mulți, [despre – n.m.] situația economică, dacă nu știu 
unde sunt trupe rusești, ce miniștri sunt în guvern, dacă este 
aviație rusă, dacă sunt mulți condamnați politici, dacă este ar-
mată multă românească, deportări dacă se mai fac”. În fața 
anchetatorilor, Iuliu Simandan a declarat că temeiul gestului 
de a părăsi clandestin România a fost „că n-am găsit de lucru 
nicăieri și nu mă acomodam cu regimul actual”2. În realitate, 
situația sa familială și financiară l-a determinat să plece din 
țară, în timp ce referința la situația politică era utilizată pen-
tru a-i conferi statutul de refugiat politic și de a-i asigura un 
sprijin din partea autorităților americane. De la Steyr a călă-
torit împreună cu Bazil Livian la Innsbruck, în sectorul fran-
cez, unde a fost din nou supus unui interogatoriu (în care nu a 
fost implicat Gelu Belu), iar apoi a plecat singur către lagărul 
de refugiați de la Freiburg, ca ulterior să ajungă la Paris, unde 
l-a contactat pe fratele său.

Eșecul în amor, lipsuri materiale și nesiguranța zilei de mâine 
se regăsesc și în cazul lui Coriolan Gherman, cel de-al doilea tâ-
năr racolat de centrul embrionar de la Paris. Născut în 1925, la 
Careii Mari, în familia unui prefect, Coriolan Gherman a de-
venit, după 1945, student la Facultatea de Medicină din Cluj. 

1 Counter Intelligence Corps (CIC) a fost serviciul de informații al ar-
matei americane, deosebit de activ în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial și în primul deceniu al Războiului Rece. Instituția a fost reorgani-
zată în anii 1960, atribuțiile sale fiind preluate de alte structuri. 

2 ACNSAS, Fond Penal, dos. 75 133, vol. 2, f. 271.
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Atracțiile orașului și-au pus amprenta pe stilul său de viață, iar 
traiul luxos l-a făcut să acumuleze datorii considerabile, dobân-
dind în același timp și o boală venerică. În plus, performanțele 
școlare au scăzut continuu, ajungând să fie nevoit să repete anul 
de studiu, ceea ce i-a cauzat certuri serioase cu tatăl său. În acest 
context, Coriolan Gherman a cunoscut-o pe tânăra evreică 
Aurelia Streiker, dar, conștient că din cauza situației materiale 
și a celei universitare nu va fi bine primit în familia Streiker, 
Gherman a căutat să își îndrepte imaginea în ochii părinților 
fetei. Iar nevoile sale au corespuns la fix celor ale capului fa-
miliei Streiker. Cel din urmă era la curent cu dorința lui Willy 
Filderman de a părăsi clandestin România, iar prin mijlocirea 
plecării liderului Uniunii Comunităților Evreiești din România 
și-ar fi întărit prestigiul în cadrul comunității mozaice din re-
giune. În plus, bătrânul Streiker ar fi reușit să își contacteze fiul 
aflat la Paris (care ar fi primit un ajutor bănesc pentru servi-
ciul mijlocit de tatăl său), iar Coriolan Gherman și-ar fi refă-
cut situația financiară prin plata pe care ar fi primit-o pentru 
serviciile de călăuză. Ar fi fost practic o afacere din care fie-
care participant avea de câștigat. Astfel, realitatea socio-politică 
a epocii și schimbarea radicală a societății românești, în urma 
instaurării comunismului, reprezentau numai imaginea de an-
samblu pe care se așezau motivele majore pentru care Gherman 
a decis să aleagă o viață aventuroasă și să se implice în acțiuni 
de trecere clandestină a frontierei. Resorturile deciziei sale sunt 
confirmate de el însuși într-unul dintre interogatoriile luate în 
octombrie 1948: 

îi mințisem [pe părinți – n.m.] în ultimul timp cât privește 
examenele. Și acum îmi era imposibil să suport marea rușine 
de a mă ști dat înapoi cu ani de studii și cu o boală de această 
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natură pe deasupra. Apoi mă temeam ca în scurt timp să nu 
afle de toate acestea și Aurelia Streicker și familia ei. Acestea 
au fost motivele hotărâtoare ale gestului meu de plecare1.

Pentru testarea rutei Reșighea – Nyírbátor, aflată în zona 
în care copilărise și pe care o cunoștea foarte bine, Coriolan 
Gherman a decis să efectueze două încercări, care l-ar fi ajutat 
să acumuleze experiență și să îi amelioreze starea financiară. 
În primul caz, i-a ajutat pe un anume Gruber și pe partenera 
acestuia să ajungă pe teritoriul maghiar. Acțiunea, petrecută la 
începutul anului 1948, s-a desfășurat fără probleme, iar după 
trecerea frontierei, călăuza s-a întors în țară, la fel cum avea să 
se întâmple și după a doua tentativă. A treia trecere a graniței 
avea să fie însă cea mai riscantă, dar și cea mai profitabilă. Era 
cel mai consistent grup, fiind format dintr-un bărbat și trei 
femei: doctorul Wilhelm Filderman, soția acestuia, doamna 
Zanea și nepoata sa Wicki, iar în cazul ajungerii în siguranță 
în Austria, liderul comunității evreiești îi promisese călăuzei 
că îi va facilita drumul către Paris, unde Gherman intenționa 
să își reia studiile medicale.

După sosirea în siguranță la Viena, Coriolan Gherman a 
fost luat în primire de către serviciile de informații americane 
și franceze care l-au supus obișnuitului interogatoriu aplicat 
oricărui nou-venit din estul Europei. Având însă protecția lui 
Filderman, Gherman nu a mai trecut prin lagărele din Austria 
ori Germania, asemenea lui Simandan, ci a ajuns direct în ca-
pitala Franței, la 16 august 1948.

Sosirea lui Iuliu Simandan și a lui Coriolan Gherman la 
Paris au fost aproape concomitente. Și unul, și celălalt au 
mers în Rue Jean de Beauvais nr. 9, unde funcționa Comitetul 

1 ACNSAS, Fond Penal, dos. nr. 75 133, vol. 3, f. 135.
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de Asistență Român (CAROMAN1), pentru obținerea docu-
mentelor necesare șederii în Franța, a unei locuințe tempo-
rare și a unui sprijin material. Instituția românească de ajutor 
pentru refugiați era condusă de un comitet format din Virgil 
Micu și Constantin „Tache” Stăncescu, însă cel care se afla 
în relații cu maiorul Bazil Rațiu era Micu. Mai întâi, acesta 
din urmă i-a convins pe Simandan și Gherman să accepte 
să se întoarcă în țară și să scoată – contra cost – o serie de 
persoane pentru care rudele aflate în Occident vor plăti2. 
Conform înțelegerilor stabilite la Paris, Iuliu Simandan tre-
buia să-i aducă din România pe Elisabeta Simandan (soția 
sa), pe soția și copilul lui Virgil Micu, precum și alte persoane 
(dacă familiile din Occident puteau obține, în timp util, ba-
nii necesari – aspect ce se va dovedi crucial în desfășurarea 
ulterioară a misiunii), iar Coriolan Gherman pe o anume 
doamnă Baraf și pe cei trei copii ai săi, precum și pe cei doi 
copii ai lui Rică Georgescu. Modificarea caracterului acțiunii 
pe care cei doi tineri urmau să o efectueze în țară s-a petre-
cut treptat. Mai întâi, Virgil Micu a mijlocit o întâlnire între 
Gherman, Simandan și Horațiu Comăniciu, acesta din urmă 
cerându-le călăuzelor ca, atunci când se vor afla în țară, să 
se intereseze de soarta lui Liviu Bodolea, Silviu Crăciunaș și 
a unui anume Breazu, iar în cazul în care vreunul dintre ei 
reușește să îi întâlnească, să preia de la aceștia rapoarte scrise 
pe care să le aducă la Paris. Atât Simandan, cât și Gherman 
au acceptat fără rezerve această rugăminte, chiar dacă nu îi 
cunoșteau pe vreunul dintre cei trei, iar singurul mod în care 

1 Organizație independentă înființată de inginerul Nicolae Caranfil cu 
rolul de a le acorda refugiaților români ajutoare materiale și de a le facilita 
obținerea de documente de ședere în Franța.

2 ACNSAS, Fond Penal, dos. 75 133, vol. 2, f. 4.
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ar fi putut intra în legătură cu aceștia ar fi fost prin interme-
diul surorii lui Virgil Micu, a cărei adresă le-a fost constant 
repetată de secretarul CAROMAN.

Compromisul făcut față de Micu a dat naștere unuia și 
mai amplu: prin intermediul reprezentantului comitetu-
lui de pe Rue Jean de Beauvais, Gherman și Simandan au fă-
cut cunoștință cu Bazil Rațiu, „creierul” structurii incipiente 
din Paris. Fostul ofițer le-a cerut să colaboreze cu centrul de 
informații și, în urma acceptului tacit al celor doi, le-a trasat 
următoarele sarcini: 

să ne interesăm și prima dată numai să facem legătura la 
graniță pentru alte treceri. Ne-a mai spus să observăm dacă 
sunt trupe rusești și unde, să vedem dacă sunt masate trupe 
rusești la granița Iugoslaviei, să vedem indicativele la misiu-
nile rusești, să ne interesăm de situația economică din țară, 
dacă sunt ruși civili, dacă poporul și în special țărănimea este 
nemulțumită, să căutăm să găsim oameni de încredere care să 
primească bani și ajutoare pentru deținuți de prin închisori și 
familiile acestora1.

Directivele trasate de către maiorul Rațiu reflectă per-
spectiva celor din exil asupra situației din țară și prioritățile 
în materie de strângere de date. Tensiunea dintre puterile 
occidentale și lagărul estic se afla în 1948 la cote ridicate, 
astfel că perspectiva unui conflict militar între cele două blo-
curi domina orizontul de așteptare imediat, captând atenția 
strategilor militari și a structurilor secrete. Accentul infor-
mativ al misiunii este pus pe cunoașterea desfășurării de 
forțe a Armatei Roșii pe teritoriul românesc și, în special, 
pe dispunerea trupelor la granița iugoslavă, motivul fiind 

1 ACNSAS, Fond Penal, dos. 75 133, vol. 2, f. 37.
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dat de recenta disidență a Iugoslaviei lui Tito față de poli-
tica Moscovei. De asemenea, datele despre starea populației 
erau necesare pentru înțelegerea reverberațiilor pe care le-au 
avut în societatea românească măsurile recente luate de regi-
mul comunist de la București. În 1948, strategia centrului de 
la Paris era, așadar, una mai degrabă prudentă, de testare a 
populației, de strângere de date militare, vandabile către ser-
viciile de informații occidentale, și de stabilire a unor canale 
de aprovizionare cu ajutoare a celor afectați de represiunea 
politică dusă de instituțiile de forță ale regimului comunist, 
în speranța supraviețuirii până la o așteptată răsturnare a pu-
terii de la București.

Este clar că atât Iuliu Simandan, cât și Coriolan Gherman, 
au ajuns în mod conjunctural în postura de agenți ai servicii-
lor de informații occidentale. Niciunul nu plecase din țară din 
cauza comunismului și niciunul nu se întorcea în țară pentru 
a lupta împotriva sistemului impus în România de Moscova, 
prin intermediul Armatei Roșii și al Partidului Comunist. 
Imboldurile care au stat la baza acceptării cererilor venite din 
partea lui Micu, Comăniciu și, mai ales, Rațiu sunt mai de-
grabă de ordin financiar și practic, decât ideologic. Așa cum 
aveau și anchetatorii români să constate, unul dintre princi-
palele motive a fost înlesnirea drumului Paris – Viena și re-
tur, ceea ce i-ar fi scutit de dificultățile logistice (procurarea 
documentelor și aprobărilor aferente) și de presiunea finan-
ciară (nemaiavând, în acest mod, nevoie să cheltuiască bani 
cu transportul). În plus, în perspectiva stabilirii în Occident, 
a finalizării studiilor și a găsirii unui loc de muncă, relațiile pe 
care Micu și Rațiu le aveau puteau juca un rol esențial, astfel 
că acceptarea cererilor celor doi putea însemna că și aceștia, la 
rândul lor, le-ar putea întoarce favorul.


