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I. Perioada 1948-1952
Direcţia Generală a Securităţii Poporului a fost înfiinţată ca urmare a Decretului
nr. 221 din 30 august 1948.
●
D.G.S.P. avea următoarea organizare:

.S

.A

.S

- Direcţia I informaţii interne
- Direcţia a II-a contrasabotaj
- Direcţia a III-a contrainformaţii penitenciare şi miliţie
- Direcţia a IV-a contrainformaţii militare
- Direcţia a V-a cercetări penale
- Direcţia a VI-a paza guvernului
- Direcţia a VII-a tehnică
- Direcţia a VIII-a cadre
- Direcţia a IX-a politică
- Direcţia a X-a administrativă şi contabilitate
- Serviciul cifru
- Secretariat

.

Aparatul central:

.N

Activitatea de informaţii externe şi de contraspionaj era coordonată de către
Serviciul special de informaţii prin Direcţiile I şi a IV-a (serviciu care continua să fie
subordonat Preşedinţiei Consiliului de Miniştri).
Unităţi teritoriale:

C

- Direcţia securităţii Capitalei
- Direcţia regională BRAŞOV
- Direcţia regională CLUJ
- Direcţia regională CONSTANŢA
- Direcţia regională CRAIOVA
- Direcţia regională GALAŢI
- Direcţia regională IAŞI
- Direcţia regională ORADEA MARE
- Direcţia regională PITEŞTI
- Direcţia regională PLOIEŞTI
- Direcţia regională SIBIU
- Direcţia regională SUCEAVA
- Direcţia regională TIMIŞOARA
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Aceste direcţii regionale aveau în subordine servicii judeţene de securitate.
La 23 ianuarie 1949, în cadrul M.I. se înfiinţează Direcţia Generală a Miliţiei (o
dată cu desfiinţarea Poliţiei şi Jandarmeriei), cu structură şi atribuţii specifice.

.S

.A

.S

- Direcţia politică
- Secretariat
- Corpul de inspectori
- Direcţia miliţiei economice
- Direcţia miliţiei judiciare
- Direcţia înscrierii şi evidenţei populaţiei
- Direcţia controlul străinilor şi paşapoarte
- Direcţia autorizaţii
- Direcţia miliţiei teritoriale preventive
- Direcţia miliţiei pază instituţii şi întreprinderi
- Direcţia miliţiei CFR
- Direcţia miliţiei posturilor şi comunicaţiilor pe apă
- Direcţia miliţiei circulaţiei
- Direcţia personalului
- Direcţia învăţământului şi instrucţiei
- Direcţia administraţiei
- Batalionul administrativ
- Depozitul central

.

Aparatul central:

.N

În teritoriu:

- Comandamentul miliţiei Capitalei
- 12 comandamente regionale de miliţie

C

●●

La 16 martie 1949, M.A.I. primeşte o nouă organizare, prin Decretul nr. 102, fiind
condus de un ministru, ajutat de un consiliu, miniştri adjuncţi şi consilieri ministeriali,
având următoarea structură:
Aparatul central:
- Secretariatul
- Direcţia generală a securităţii poporului
- Comandamentul trupelor MAI
- Direcţia generală politică
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.

- Direcţia generală a miliţiei
- Direcţia generală a penitenciarelor
- Direcţia cadrelor
- Inspectoratul general (corpul de inspectori)
- Direcţia administrativă
- Direcţia contabilităţii
- Direcţia sanitară
- Departamentul gospodăriei comunale şi industriei locale (cu mai multe direcţii
subordonate; în sarcina acestui departament intra realizarea politicii guvernului în
sectorul activităţii de gospodărie comunală şi industrie locală).

.S

Unităţile teritoriale:

.A

- Direcţia securităţii Capitalei
- 12 direcţii regionale (cu servicii de securitate judeţene în subordine)
- trupele de securitate (înfiinţate prin Decretul nr. 110 din 7.02.1949 - toate
unităţile trupelor de securitate alcătuiau Comandamentul trupelor de securitate,
subordonat Secretariatului general pentru trupe)
- prin Decretul nr. 455 din 28.12.1949 s-au organizat pompierii militari care
funcţionau în cadrul MAI (Comandamentul pompierilor avea în subordine toate unităţile şi
formaţiunile de pompieri militari).

.S

●●●

Prin Decretul nr. 50/ 30.03.1951 D.G.S.P. devine Direcţia Generală a Securităţii
Statului cu următoarele compartimente:

C

.N

- Direcţia A informaţii externe
- Direcţia B contraspionaj
- Direcţia contrasabotaj
- Direcţia transporturi
- Direcţia contrainformaţii miliţie
- Direcţia filaj şi investigaţii
- Direcţia cercetări penale
- Direcţia contrainformaţii armată
- Direcţia pază demnitari
- Direcţia cadre şi şcoli
- Direcţia administrativă
- Direcţia politică
- Serviciul contabilitate
- Serviciul poştal special
- Serviciul tehnic operativ
- Serviciul contrainformaţii radio
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- Serviciul filaj corespondenţă
- Serviciul evidenţă
- Secretariat
Prin H.C.M. nr. 263 din 2.04.1951, Serviciul de informaţii al armatei a fost trecut
în cadrul M.A.I. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Serviciul special de informaţii (trecut
la D.G.S.S. prin Decretul nr. 264 din 2.04.1951).

.

II. Perioada 1952-1963

.S

●

Prin Decretul 324/ 20.09.1952 se înfiinţează Ministerul Securităţii Statului ca
organ central distinct de M.A.I.

Aparatul central:

.A

M.S.S. avea următoarea structură:

C

.N

.S

- Direcţia de informaţii externe
- Direcţia de contraspionaj
- Direcţia de contrasabotaj
- Direcţia transporturi
- Direcţia filaj şi investigaţii
- Direcţia cercetări penale
- Direcţia contrainformaţii armată
- Direcţia pază demnitari
- Direcţia trupelor de securitate
- Direcţia cadre şi şcoli
- Direcţia generală politică
- Direcţia administrativă
- Serviciul „K” contrainformaţii miliţie şi penitenciare
- Inspectoratul general (corpul de inspecţii)
- Serviciul contabilitate
- Serviciul poştal special
- Serviciul tehnic-operativ
- Serviciul contrainformaţii radio
- Serviciul verificări corespondenţă
- Serviciul evidenţă operativă
- Serviciul secretariat
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Aparatul teritorial:
- 28 de direcţii regionale de securitate potrivit împărţirii administrative a teritoriului.
În mare parte, aveau compartimente corespondente structurii aparatului central.
M.A.I. avea în componenţă:
Aparatul central:

.S

Aparatul teritorial:

.A

.S

.

- Direcţia generală a miliţiei
- Direcţia generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă
- Comandamentul trupelor de pază MAI
- Comandamentul pompierilor
- Direcţia cadre
- Inspectoratul general de control
- Direcţia administrativă
- Direcţia contabilităţii
- Direcţia Arhivelor Statului
- Departamentul gospodăriei comunale şi industriei locale
- Serviciul secretariat

- 28 de direcţii regionale M.A.I. care aveau compartimente corespunzătoare, în
mare, aparatului central.

.N

●●

La 7.09.1953 (prin Decretul 365) s-a dispus contopirea M.S.S. cu M.A.I., rezultând
următoarea structură a M.A.I.

C

Aparatul central:

- Direcţia de informaţii externe
- Direcţia de contraspionaj
- Direcţia de contrasabotaj
- Direcţia transporturi
- Direcţia pază demnitari
- Direcţia filaj şi investigaţii
- Direcţia cercetări penale
- Direcţia contrainformaţii armată
- Direcţia generală politică
- Comandamentul trupelor MAI
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Aparatul teritorial:

.S

.

- Direcţia generală a miliţiei
- Direcţia generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă
- Comandamentul pompierilor
- Inspectoratul general de control (corpul de inspectori)
- Direcţia cadre şi şcoli
- Direcţia Arhivelor Statului
- Departamentul gospodăriei comunale şi industriei locale
- Serviciul „K” contrainformaţii miliţie şi penitenciare
- Serviciul poştal special
- Serviciul contrainformaţii radio
- Serviciul verificări corespondenţă
- Serviciul evidenţă operativă
- Serviciul organizare-mobilizare
- Direcţia administrativă
- Direcţia contabilitate
- Serviciul secretariat

.S

Existau regiunile M.A.I. care aveau compartimente corespunzătoare, în general,
unităţilor din aparatul central.
●●●

.N

La 11.07.1956, prin HCM nr. 1361, se stabileşte structura M.A.I. pe 2
departamente:
Departamentul Securităţii, cuprinzând:
a) Securitatea Statului alcătuită din:

C

- Direcţia I informaţii externe
- Direcţia a II-a contraspionaj
- Direcţia a III-a informaţii interne
- Direcţia a IV-a contrasabotaj
- Direcţia a V-a contrainformaţii
- Direcţia a VI-a transporturi
- Direcţia a VII-a filaj şi investigaţii
- Direcţia a VIII-a anchete
- Direcţia a IX-a pază demnitari
- Direcţia cadre
- Direcţia administrativă
www.cnsas.ro

.A

b) trupele de securitate
c) trupele de grăniceri
d) trupele de pază

.S

- Direcţia secretariat
- Serviciul „K” contrainformaţii penitenciare şi miliţie
- Serviciul „D” internări deţinuţi
- Serviciul inspecţii
- Serviciul „B” contrainformaţii radio
- Serviciul „F” control corespondenţă
- Serviciul „T” tehnic-operativ
- Serviciul „C” evidenţa operativă
- Serviciul „H” cifru
- Casa de cultură
- Şcoala nr. 1 (ofiţeri operativi)
- Şcoala nr. 3 (limbi străine)
- Serviciul Închisori central
- Serviciul poştal special central

.
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Departamentul internelor, cuprinzând:

.S

a) miliţia
b) penitenciarele şi coloniile de muncă
c) trupele de pază contra incendiilor
d) apărarea locală antiaeriană
e) Arhivele Statului

.N

Unităţi teritoriale

- Direcţia Securităţii Capitalei (care se desfiinţează în 1958).
- 16 direcţii regionale ale MAI, corespunzând împărţirii administrative a teritoriului.

C

Ministerul era condus de ministru, 2 primi-locţiitori şi locţiitori ai ministrului.
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III. Perioada 1963-1967
M.A.I. este reorganizat prin Decretul 141/ 30.05.1963.
Conducerea este asigurată de ministru, 4 adjuncţi, 2 secretari generali.

a) Direcţii şi servicii centrale şi teritoriale de securitate:

.N

.S

.A

.S

- U.M. 0123/ I informaţii externe
- Direcţia a II-a contraspionaj
- Serviciul cercetări grăniceri
- Direcţia a III-a informaţii interne
- Direcţia a IV-a contrasabotaj
- Direcţia a V-a contrainformaţii militare
- Direcţia a VI-a transporturi
- Direcţia a VII-a filaj şi investigaţii
- Direcţia „T” tehnico-operativă
- Serviciul „B” contrainformaţii radio
- Serviciul „C” evidenţa operativă
- Serviciul „F” control corespondenţă
- Serviciul „H” cifru
- Serviciul „K” contrainformaţii penitenciare şi miliţie
- Serviciul organizare-mobilizare
- Şcoala nr. 1 (ofiţeri operativi)
- Şcoala nr. 3 (limbi străine)
- Şcoala nr. 5
- Casa de cultură

.

1. Aparatul de securitate

C

b) Direcţia cadre
c) Direcţia secretariat
d) Direcţia spate
e) Direcţia financiară
f) Serviciul C.F.I.
g) Serviciul central de planificare
h) Serviciul inspecţii
i) Serviciul poştal special
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2. Direcţia politică a trupelor şi formaţiilor MAI
3. Trupele
a) Comandamentul trupelor format din:
- Direcţia trupe pază obiective
- Direcţia pază contra incendiilor
- Direcţia A.L.A.

.S

5. Direcţia generală a Arhivelor Statului

.

4. Aparatul militarizat
a) Direcţia generală a miliţiei
b) Direcţia generală a penitenciarelor şi coloniilor de muncă

.A

6. Unităţi teritoriale
- 16 direcţii regionale ale MAI conform împărţirii administrative a teritoriului.
IV. Perioada 1967-1968

.N

.S

M.A.I. se reorganizează prin Decretul 710/ 22.07.1967.
Conducerea ministerului era asigurată de ministru, 2 primi-adjuncţi, 3 adjuncţi, 1
secretar general. În cadrul ministerului funcţiona Departamentul Securităţii Statului,
condus de Consiliul Securităţii Statului.
C.S.S. era alcătuit din preşedinte cu rang de ministru, un prim-vicepreşedinte, 2
vice-preşedinţi şi 5 membri numiţi prin hotărârea Consiliului de Miniştri. Preşedintele
C.S.S. era şi prim-adjunct al ministrului afacerilor interne.
Potrivit HCM 2306/ 13.09.1967, D.S.S. avea următoarea structură:

C

a) Direcţia generală de informaţii interne
- Direcţia I informaţii interne
- Direcţia a II-a contrainformaţii economice
b) Direcţia generală de contraspionaj
- Direcţia a III-a contraspionaj
- Direcţia a IV-a contrainformaţii militare
c) Direcţia generală de informaţii externe
d) Direcţia generală tehnico-operativă şi de înzestrare
- Direcţia a XI-a
- Direcţia a XII-a
- Direcţia a XIII-a
- Serviciul „A” contrainformaţii radio
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.A

.S

.

e) Direcţia a VIII-a (care asigura securitatea conducerii de partid şi de stat)
f) Direcţia a IX-a filaj şi investigaţii
g) Direcţia a X-a anchete penale
h) Direcţia securităţii oraşului BUCUREŞTI
i) Cancelaria Consiliului Securităţii Statului
j) Direcţia personal
k) Direcţia învăţământ
l) Corpul de consilieri şi inspectori ai CSS
m) Serviciul „B” (contrainformaţii în cadrul aparatului de securitate)
n) Serviciul „C” (evidenţa operativă)
o) Serviciul „D” (dezinformarea serviciilor de spionaj străine)
p) Serviciul „E” (cifru şi transmisiuni cifrate)
r) Serviciul „G” (transport documente secrete de stat)
s) Comandamentul trupelor de securitate (cu unităţi şi subunităţi de trupe de
securitate)
ş) Grupul de aviaţie transport
t) Direcţii regionale ale securităţii statului care au în subordine servicii sau secţii
raionale şi orăşeneşti ale securităţii statului)
ţ) Şcoli militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de securitate

.S

Potrivit HCM 2585/ 25.10.1967, structura M.A.I. (din care făceau parte direcţii
generale, direcţii, servicii centrale şi comandamente de armă) era următoarea:

C

.N

a) Direcţia generală a miliţiei
b) Direcţia generală a penitenciarelor
c) Direcţia generală a Arhivelor Statului
d) Consiliul politic al trupelor MAI
e) Comandamentul trupelor de pază
f) Comandamentul pompierilor
g) Direcţia personal
h) Direcţia Învăţământ
i) Direcţia administraţiei
k) Direcţia financiară
l) Secretariatul MAI
m) Corpul de consilieri şi inspectori ai ministrului
n) Serviciul organizare-mobilizare
o) Serviciul de control financiar intern
p) Serviciul central de planificare
r) Oficiul juridic
s) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor cetăţenilor.
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M.A.I. avea în subordine organe teritoriale, mari unităţi şi unităţi militare, instituţii
de învăţământ şi întreprinderi.

V. Perioada 1968-1972
●

.S

.

La 4 aprilie 1968, M.A.I. este reorganizat, desprinzându-se din el, ca organ central
de stat, Consiliul Securităţii Statului.
Organizarea şi funcţionarea MAI este stabilită prin Decretul 294/ 1968.
Ministerul era condus de ministru, un prim-adjunct, 3 adjuncţi, 1 secretar general.
Structura M.A.I. este stabilită prin HCM 743/ 6.04.1968:

C

.N

.S

.A

a) Inspectoratul general al Miliţiei
b) Direcţia generală a penitenciarelor
c) Direcţia generală a Arhivelor Statului
d) Consiliul politic al trupelor MAI
e) Comandamentul pompierilor
f) Comandamentul trupelor de pază
g) Secretariatul MAI
h) Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei
i) Direcţia personal
j) Direcţia învăţământ
k) Direcţia serviciilor
l) Direcţia înzestrare
m) Direcţia financiară
n) Corpul de consilieri şi inspectori
o) Serviciul organizare-mobilizare
p) Serviciul de control financiar intern
r) Serviciul central de planificare
s) Serviciul sanitar
t) Oficiul juridic
ţ) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor cetăţenilor

M.A.I. avea în subordine organe teritoriale (inspectorate judeţene), mari unităţi şi
unităţi militare, instituţii de învăţământ şi întreprinderi.
Inspectoratul general al miliţiei, Direcţia generală a penitenciarelor, Direcţia
generală a Arhivelor Statului, Inspectoratul miliţiei Municipiului BUCUREŞTI şi
inspectoratele de miliţie judeţene sunt conduse de colective de conducere.
www.cnsas.ro

www.cnsas.ro

Consiliul Securităţii Statului a fost organizat prin Decretul 295/ 4.04.1968.

.

Conducerea Consiliului era formată din 11-15 persoane: preşedintele, 1 primvicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 7 membri. Structura CSS a fost stabilită prin HCM 745/
6.04.1968:

.S

Structura C.S.S.

C

.N

.S

.A

a) Direcţia generală de informaţii interne:
- Direcţia I
- Direcţia a II-a
b) Direcţia generală de contraspionaj
- Direcţia a III-a
- Direcţia a IV-a
c) Direcţia generală de informaţii externe
d) Direcţia generală tehnico-operativă
- Direcţia a VIII-a
- Direcţia a IX-a
- Direcţia a X-a
- Serviciul „A”
e) Direcţia generală a serviciilor şi înzestrării
- Direcţia serviciilor şi înzestrării
- Direcţia financiară
- Serviciul control financiar intern
f) Direcţia a XI-a (care asigura securitatea conducerii de partid şi de stat)
g) Direcţia a XII-a filaj şi investigaţii
h) Direcţia a XIII-a anchete penale
i) Comandamentul trupelor de securitate
j) Cancelaria CSS
k) Direcţia personal
l) Direcţia învăţământ
m) Corpul de consilieri şi inspectori ai CSS
n) Serviciul „B” (contrainformaţii în cadrul aparatului de securitate)
o) Serviciul „C” (evidenţa operativă)
p) Serviciul „D” (dezinformarea serviciilor de spionaj străine)
r) Serviciul „E” (cifru şi transmisiuni cifrate)
s) Serviciul „G” (transport documente secrete de stat)
ş) Serviciul organizare-mobilizare
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t) Oficiul juridic
ţ) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor cetăţenilor.
Aparat teritorial:

.

a) Inspectoratul de securitate al municipiului BUCUREŞTI şi inspectoratele de
securitate judeţene
b) Unităţi şi subunităţi de trupe de securitate
c) Şcoli militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de securitate
d) Grupul de aviaţie

.S

Direcţia a X-a din cadrul C.S.S. a fost reorganizată în Institutul de cercetări şi
proiectări de tehnică de specialitate (noiembrie 1968).
●●

Aparatul central:

.A

C.S.S. este reorganizat prin HCM 1142/ 10.09.1971.

C

.N

.S

a) Direcţia generală de informaţii interne:
- Direcţia I informaţii interne
- Direcţia a II-a contrasabotaj
b) Direcţia generală de contraspionaj
- Direcţia a III-a contraspionaj
- Direcţia a IV-a contrainformaţii militare
c) Direcţia generală de informaţii externe
d) Direcţia generală tehnico-operativă
- Institutul de cercetări şi proiectări de tehnică de specialitate
- Unitatea militară de producţie specială
- Serviciul „A” (contrainformaţii radio)
- Serviciul „H” (transmisiuni radio-telefon)
e) Direcţia generală a serviciilor şi înzestrării
- Direcţia serviciilor şi înzestrării
- Direcţia financiară
f) Direcţia a XI-a (care asigura securitatea conducerii de partid şi de stat)
g) Direcţia a XII-a filaj şi investigaţii
h) Serviciul cercetări penale
i) Comandamentul trupelor de securitate
j) Cancelaria CSS
k) Direcţia personal şi învăţământ
l) Corpul de consilieri şi inspectori ai CSS
www.cnsas.ro

www.cnsas.ro

.

m) Centrul de cifru şi transmisiuni cifrate
n) Serviciul „B” (contrainformaţii în cadrul aparatului de securitate)
o) Centrul de informatică şi documentare
p) Serviciul „D” (dezinformarea serviciilor de spionaj străine)
r) Serviciul control financiar intern
s) Serviciul „G” (transport documente secrete de stat)
ş) Serviciul organizare-mobilizare
t) Oficiul juridic
ţ) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor cetăţenilor.
u) Centrul de cercetări psihofiziologice pentru munca operativă

.S

Aparatul teritorial:

.A

a) Inspectoratul de securitate al municipiului BUCUREŞTI şi inspectoratele de
securitate judeţene;
b) Mari unităţi şi unităţi de trupe de securitate şi Grupul de aviaţie
c) Şcoli militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, cursuri de perfecţionare.
Trupele de pază trec de la M.A.I. la C.S.S. prin HCM 1143/ 10.09.1971.

.S

M.A.I. va avea o nouă structură prin HCM 1443/ 09.10.1971:

C

.N

a) Inspectoratul general al Miliţiei
b) Direcţia Generală a Penitenciarelor
c) Direcţia Generală a Arhivelor Statului
d) Comandamentul pompierilor
e) Direcţia personal şi învăţământ
f) Direcţia serviciilor şi înzestrărilor
g) Direcţia financiară
h) Corpul de consilieri şi inspectori
i) Secretariatul MAI
j) Serviciul organizare-mobilizare
k) Serviciul de control financiar intern
l) Serviciul central de planificare
m) Serviciul sanitar
n) Oficiul juridic
o) Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor cetăţenilor.

Din 28.02.1972, prin Decretul 55, în C.S.S. s-a prevăzut funcţia de şef al
departamentului şi de prim-adjunct al şefului departamentului cu rang de prim-adjunct al
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ministrului şi, respectiv, de secretar general. În structura C.S.S. s-a prevăzut că intră
Departamentul care era condus de un consiliu.

VI. Perioada 1972-1978
●

.S

.

Prin Decretul 130/ 19.04.1972, se în fiinţează Ministerul de Interne prin fuziunea
C.S.S. cu M.A.I..
Structura organizatorică a M.I. s-a stabilit prin HCM 457/ 26.04.1972 astfel:
Aparatul central
A. Securitate

.S

.A

1. Direcţia generală de informaţii interne:
- Direcţia I (activităţi de prevenire, descoperire şi lichidare a acţiunilor de
subminare a puterii de stat, a activităţilor complotiste şi de propagandă împotriva
orânduirii socialiste);
- Direcţia a II-a (activitate contrainformativă de prevenire, descoperire şi
lichidare a actelor de sabotaj, diversiune şi subminare a economiei naţionale).

.N

2. Direcţia generală de contraspionaj:
- Direcţia a III-a (activitate de prevenire, descoperire şi lichidare a acţiunilor
serviciilor de spionaj împotriva R.S.R.);
- Direcţia a IV-a (activitate de contrainformaţii militare în unităţile M.F.A. şi M.I.).

C

3. Direcţia generală tehnico-operativă:
- Direcţia a V-a (activitatea de instalare, exploatare şi întreţinere a mijloacelor
tehnico-operative);
- Direcţia a VI-a (activitatea de depistare a scrierilor ascunse, efectuarea
expertizelor grafice);
- Direcţia a VII-a (I.C.P.T.S.) (activitatea de cercetare şi proiectare privind
crearea de aparatură specifică muncii). În cadrul acestei direcţii funcţiona Unitatea
militară de producţie specială pentru construcţia şi întreţinerea mijloacelor
speciale;
- Serviciul „A” (activitatea de contrainformaţii radio pe teritoriul RSR);
- Serviciul „B” (organizarea, exploatarea, întreţinerea principalelor mijloace de
transmisiuni cu fir şi fără fir pentru reţelele guvernamentale şi ale MI pe teritoriul
RSR, asigurarea legăturilor de transmisiuni interguvernamentale stabilite prin
convenţii bilaterale).
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4. Direcţia a VIII-a (asigurarea securităţii conducerii de partid şi de stat).
5. Direcţia a IX-a (filaj şi investigaţii).
6. Direcţia a X-a (cercetări penale).
7. Centrul de informatică şi documentare (activitate de analiză, sinteză şi
prelucrare a informaţiilor de securitate, miliţie şi alte activităţi ale ministerului;
efectuarea studiilor asupra principalelor domenii de activitate a ministerului în
colaborare cu unităţile specializate; păstrarea evidenţei şi arhivei operative de
securitate).
8. Serviciul „D” (activitate de dezinformare a serviciilor de spionaj, alături de unităţi
de specialitate).
9. Serviciul „C” (transportul documentelor secrete de stat, executarea unor misiuni
privind apărarea secretului de stat).
B. Miliţie

.A

Inspectoratul general al miliţiei avea în subordine:

C
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- Direcţia miliţiei economice (prevenirea şi descoperirea infracţiunilor contra
avutului obştesc);
- Direcţia miliţiei judiciare (prevenirea, descoperirea infracţiunilor contra persoanei,
avutului personal sau particular, alte infracţiuni);
- Direcţia circulaţiei;
- Direcţia pază şi ordine (pază miliţienească în localităţi, organizarea aresturilor
preventive, transferul arestaţilor şi condamnaţilor etc.)
- Direcţia evidenţei populaţiei (evidenţa centrală a populaţiei, eliberarea actelor de
identitate a cetăţenilor români, efectuarea menţiunilor de schimbare a
domiciliului);
- Institutul de criminalistică (constatări tehnico-ştiinţifice, criminalistice);
- Serviciul arme, muniţii şi substanţe toxice (respectarea normelor legale cu privire
la regimul armelor, muniţiilor, materiilor explozive, substanţelor toxice);
- Serviciul miliţie transporturi (activitatea de prevenire în gări, aeroporturi, porturi,
trenuri şi nave a furturilor, delapidărilor etc.; menţinerea ordinii publice; asigurarea
securităţii aeronavelor în zbor);
- Serviciul cazier judiciar şi evidenţă operativă (evidenţa persoanelor condamnate
sau împotriva cărora s-au luat măsuri cu caracter penal; evidenţe speciale
necesare activităţii de miliţie);
- Serviciul miliţiei rurale.
În Inspectoratul general al miliţiei mai funcţionau Serviciul personal şi învăţământ,
Serviciul secretariat, Serviciul documentare-relaţii şi Dispeceratul central al miliţiei.
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C. Trupe
1. Comandamentul trupelor de securitate
2. Comandamentul pompierilor
D. Alte unităţi
1. Direcţia generală a penitenciarelor (îndrumarea, controlul activităţii
penitenciarelor, instituţiilor de reeducare a minorilor, unităţilor de producţie
bugetare şi întreprinderilor subordonate ministerului).

.S

.A

.S

.

Avea în subordine:
- Direcţia pază şi regim (coordona, controla activitatea de executare a pedepsei
cu închisoarea, a măsurii arestării preventive şi a sancţiunii cu închisoare
contravenţională în locurile de deţinere);
- Direcţia economică (conducea, controla activitatea de producţie în
întreprinderile economice subordonate ministerului, cât şi activitatea de producţie
bugetară);
- Serviciul reeducare minori;
- Serviciul de documentare statistică (activitatea de cercetări privind executarea
pedepsei cu închisoarea şi a măsurilor educative, realiza activităţi de
documentare şi statistică).
În cadrul Direcţiei generale a penitenciarelor mai funcţionau Serviciul de personal
şi învăţământ, Serviciul sanitar, Serviciul control financiar intern, compartimente
de organizare-mobilizare şi secretariat.

.N

2. Direcţia generală a Arhivelor Statului (coordonarea, controlul activităţii privind
evidenţa, colecţionarea, păstrarea, folosirea documentelor din Fondul Arhivistic
Naţional deţinute şi create de organizaţii socialiste şi alte organizaţii).

C

3. Direcţia generală a serviciilor şi înzestrărilor (activităţi de planificare, dotare,
înzestrare, investiţii, cazare, asistenţă medicală socială, asigurarea cu mijloace
financiare).
Avea în structură: Direcţia Serviciilor şi înzestrării, Direcţia financiară,
Serviciul central de planificare, Serviciul sanitar, Baza de reparaţii a tehnicii de
luptă şi a mijloacelor auto din dotare.
4. Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei
(eliberarea paşapoartelor, acordarea vizelor, aplicarea regimului străinilor,
controlul activităţii în punctele de trecere a frontierei).

5. Direcţia organizare-mobilizare (elaborarea statelor de organizare la pace şi
mobilizare, normele şi tabelele de înzestrare la pace şi război, pregătirea de
mobilizare a unităţilor MI).
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6. Direcţia personal şi învăţământ
7. Direcţia secretariat
8. Corpul de consilieri şi control al ministerului
9. Serviciul control financiar intern
10. Oficiul juridic
11. Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor
şi propunerilor cetăţenilor
12. Centrul de cercetări psihofiziologice pentru munca operativă

.

II. Aparatul teritorial

.A

.S

1. Inspectoratele judeţene şi al municipiului BUCUREŞTI ale M.I.
2. Mari unităţi şi unităţi de trupe de securitate, mari unităţi, unităţi şi subunităţi de
pompieri, unitatea de aviaţie
3. Instituţii militare de învăţământ pentru pregătirea şi perfecţionarea ofiţerilor,
maiştrilor militari şi subofiţerilor activi şi de rezervă
4. Penitenciare şi instituţii speciale de reeducare minori
5. Filiale ale Arhivelor Statului.

.S

Pentru îndeplinirea unor sarcini pe linia informaţiilor interne, în septembrie 1972,
s-a aprobat înfiinţarea unui dispecerat central al M.I., precum şi dispecerate în
cadrul a 33 de unităţi centrale şi teritoriale ale M.I.
În aprilie 1973, Grupul de aviaţie al Ministerului de Interne a fost trecut la MAN.

.N

●●

C

Organizarea ministerului a suferit o nouă modificare prin Decretul 362/
27.06.1973.
În conducerea ministerului se aflau: ministrul, 2 primi adjuncţi ai ministrului, 4
adjuncţi, 1 secretar general. În locul colegiului ministerului s-a prevăzut Consiliul de
conducere a ministerului şi s-a înfiinţat Biroul executiv al Consiliului de conducere ca
organ de conducere colectivă a activităţii operative a ministerului. S-a prevăzut că
centrele de reeducare a minorilor fac parte din MI.
Structura M.I. a fost stabilită în următoarea formulă:

A. Aparatul central
1. Direcţia organizare-mobilizare
2. Direcţia cadre şi învăţământ
3. Direcţia secretariat-juridică
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4. Comandamentul serviciilor şi înzestrării:
- Direcţia serviciilor şi înzestrării
- Direcţia financiară şi control financiar intern
- Serviciul central de planificare
5. Corpul de control al ministrului
6. Serviciul sanitar
B. Comandamente de armă, direcţii generale, direcţii, servicii şi unităţi
asimilate acestora

.S

.

Direcţia I informaţii interne
Direcţia a II-a contrainformaţii în sectoarele economice
Direcţia a III-a cotraspionaj
Direcţia a IV-a contrainformaţii militare
Direcţia a V-a securitate şi gardă
Direcţia a VI-a cercetări penale
Comandamentul pentru tehnică operativă şi transmisiuni cu:
- Unitatea specială de instalare şi exploatare a tehnicii operative „T”
- Unitatea specială de cercetare, proiectare şi producţie a tehnicii operative
„P”
- Unitatea specială pentru depistarea scrierilor ascunse şi expertize grafice
„S”
- Unitatea specială de transmisiuni şi contrainformaţii radio „R”

.S

.A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8. Unitatea specială de filaj şi investigaţii „F”
9. Centrul de informatică şi documentare
10. Direcţia de paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii
frontierei
11. Serviciul „C” pentru apărarea secretului de stat şi transportul
corespondenţei secrete
12. Serviciul „D” pentru dezinformarea centrelor de spionaj
13. UM 0625/ R.B.
14. Inspectoratul general al miliţiei (cu direcţii, servicii, unităţi
subordonate)
15. Comandamentul trupelor de securitate (cu mari unităţi şi unităţi de trupe
subordonate)
16. Comandamentul pompierilor (cu unităţile şi subunităţile din subordine)
17. Direcţia generală a penitenciarelor (avea în subordine direcţii, servicii,
penitenciare şi centre de reeducare minori)
18. Inspectorate judeţene şi al municipiului BUCUREŞTI ale MI

Ministerul de Interne avea în subordinea sa instituţii militare de învăţământ, unităţi
sanitare, culturale, artistice şi de cinematografie, redacţii pentru publicaţiile de
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specialitate, Centrul de cercetări psihofiziologice, Baza de reparaţii a tehnicii de luptă şi
mijloacelor auto din dotare, Grupul de reparaţii, laboratoare şi punct tipografic.
Prin Decretul nr. 138 din 8.05.1974 s-a prevăzut înfiinţarea Oficiului de informare
documentară al Ministerului de Interne. În aceeaşi lună, structura conducerii ministerului
a fost modificată, noua organizare prevăzând următoarele funcţii: ministru, 2 primiadjuncţi, 3 adjuncţi, 2 secretari de stat.
La data de 16.07.1977, prin Decretul nr. 225, Direcţia generală a penitenciarelor
a devenit Direcţia penitenciarelor care avea în subordine doar penitenciare (ca urmare a
desfiinţării centrelor de reeducare a minorilor).
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