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De la Nina la „Tony”

Pentru început, în dosarul Antoanetei Notheaux se face o 
prezentare a acesteia de către Securitate, precum și a unora 
dintre acțiunile sale. Descrierea se situează în timp în momen-
tul erupției faptelor în mass-media. Lăsăm pe cititor să apreci-
eze prestațiile doamnei Notheaux.

Antoaneta Notheaux26

Este în vârstă de patruzeci de ani, de naționalitate română 
și cetățenie franceză, inginer, stabilită la Rouen – Franța, din 
anul 1970, ca urmare a căsătoriei cu un cetățean francez.

Manifestând o preocupare constantă pentru promovarea 
valorilor românești în străinătate, în anul 1977 a înființat Aso-
ciația culturală de prietenie franco-română «Ion Creangă» 
din Rouen, care numără în prezent peste o sută cincizeci de 
membri.

Sub egida asociației, a realizat manifestări cultural-patri-
otice de prestigiu la care au participat personalități politice 
regionale, oameni de artă și cultură, ziariști.

Presa și posturile locale de radio și televiziune au acordat 
spații largi prezentării activităților asociației.

Din anul 1979, la inițiativa sa, Asociația «Ion Creangă» 
editează buletinul «Pionierul», publicație cu caracter favora-
bil RS România. În conținutul său au fost inserate materiale 
cu conținut istoric, de prezentare a realităților social-poli-
tice din țara noastră, a unor personalități ale artei și culturii 
românești.

26 Dosar SIE nr. 9954, pag. 536 (f-v), ACNSAS.
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A publicat în ziarele «Paris-Normandie» și «Le Courrier 
Cauchois» numeroase materiale în care milita pentru cunoaș-
terea amănunțită a istoriei și civilizației românești. Ca o 
recunoaștere a acestei activități, în anul 1981 a fost aleasă 
consilier de presă pe regiunea Normandia pe lângă Servi-
ciul European de Informare Ministerială și Parlamentară cu 
sediul la Bruxelles.

A publicat două plachete de versuri, dedicate țării noastre.
În septembrie 1983 a participat la constituirea ACIER, fiind 

aleasă în Biroul executiv al asociației. Și-a adus contribuția la 
desfășurarea acțiunilor prevăzute în Programul de activități 
al ACIER, fiind o participantă activă la întrunirile organelor 
de conducere ale asociației, în cadrul cărora a prezentat unele 
propuneri pe linia consolidării și dezvoltării ACIER.

Cu prilejul Congresului ACIER din septembrie 1986, a fost 
reconfirmată în funcția de secretar executiv al asociației.

Vizitează anual România, unde are rude și numeroase rela-
ții.

Mai departe aflăm că, la 01.11.1966, Antoaneta (Nina) 
Manole (numele de fată) a făcut obiectul referatului de propu-
nere a recrutării sale ca informatoare a Securității.

Ministerul Afacerilor Interne
Direcția Regională Ploiești
Biroul Operativ Sinaia
1.XI.1966

Să fie verificată poziția acesteia și a familiei sale prin 
agentură.

Îmi veți prezenta personal pentru a analiza rezultatele 
contactelor

cpt. (indescifrabil)
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Referat 27

cu propuneri de a face un contact cu numita  
Manole Antoaneta în vederea atragerii la colaborare  

cu organele de Securitate

Din materialele rezultate în interceptarea secretă a cores-
pondenței externe a rezultat că numita Manole Antoaneta a 
cunoscut, în timp ce și-a petrecut vacanța la Mamaia, o serie 
de turiști francezi și vest-germani. Menține în continuare legă-
turi prin corespondență cu cei în cauză.

În prezent întreține legături […] cu R.C., specialistul fran-
cez angajat al unei firme americane ce are contract cu Combi-
natul Petrochimic Brazi din Ploiești. […]

Întrucât cea în cauză este originară din Sinaia și mani-
festă predilecție pentru a intra în legătură cu cetățenii străini 
care cunosc limba franceză, consider necesară atragerea ei la 
colaborare, mai ales că organele noastre au nevoie de agen-
tură tânără și care să prezinte interes pentru ei.

Manole Antoaneta este născută la 3 septembrie 1946 la 
Sinaia, […] de naționalitate și cetățenie română, absolventă 
a liceului teoretic, în prezent studentă la Facultatea de Con-
strucții, secția Geodezie, membră UTC, necăsătorită, domici-
liată în Sinaia, str. Aosta nr. 20.

Fiind cunoscătoare a limbii franceze și având un fizic atră-
gător, intră cu mare ușurință în legătură cu străini care vin 
la Sinaia sau pe litoral (cât se află la odihnă), apoi menține 
legătura prin corespondență.

Este o studentă silitoare, cu o comportare corespunzătoare. 
[…] Părinții nu sunt cunoscuți cu activitate politică. Obiectiva 
are concepții sănătoase politice, cât și despre viață.

Așa cum am menționat în prima parte, atragerea la cola-
borare este utilă pentru interpunerea la turiștii francezi, cât 
și la diplomații americani care vin la Sinaia și sunt cunoscuți 
că doresc legături cu femei tinere și cu pregătire intelectuală 
corespunzătoare.

27 Dosar SIE nr. 9954, pp. 7-8, ACNSAS.
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Contactarea va fi efectuată atât în Sinaia, casa «Steluța», 
cât și la București, la hotel, în raport de condiții și urgență, de 
către lt. major Geantă B., iar lt. Sebulea Gh. care o cunoaște 
personal va ușura intrarea în contact.

La primul contact vor fi discutate probleme legate de facul-
tate, despre prodecanul Teodora cu care a stat în vara aceasta 
în locuința lor, concepții, pregătire, treptat va fi introdusă în 
probleme legate de cunoștințe și relații pe care și le-a creat 
cu prilejul vacanței pe litoral, când vor fi amintiți și cetățenii 
francezi și vest-germani.

În raport de relatări se va trece la discuții despre specialis-
tul francez R. și situația acestuia. Care sunt intențiile de viitor 
atât cu acesta, cât și cu ceilalți cu care poartă corespondență.

Pentru verificarea faptului dacă se deconspiră ori trădează 
legătura cu organele de Securitate, vom lua ca măsuri supli-
mentare următoarele:

1. Încadrarea informativă cu agenții I[…]28 Virgil care 
locuiește vis-à-vis la Sinaia și are relații cu părinții; «Doina» 
din legătura Mr. T[…]29 cu care se află în relații la București.

- Se vor purta discuții și cu persoana de încredere C.M. ce 
locuiește în același imobil.

- Va fi dirijată să ia legătura cu străini în Sinaia sub directa 
îndrumare a noastră.

2. I se va pune în interceptare corespondența internă și 
externă.

Față de cele prezentate mai sus, rugăm a se da aprobare de 
intrare în contact cu Manole Antoaneta.

Șeful Biroului      
  Ofițer I

cpt. Răduță M.      
  lt. maj. Geantă Bidică

28 Indescifrabil.
29 Indescifrabil.


