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PROLOG

3

Calendarul Contraterorism 2016 este cea 
de-a cincea ediţie a seriei de calendare 
realizate de Direcţia Antiteroristă din cadrul 
Serviciului Român de Informaţii.
Similar ediţiilor anterioare, Calendarul CT 
2016 îndeplineşte rolul unui (I)instrument 
de birou, (II)glosar de evenimente cu 
relevanţă în domeniul antiterorism, precum 
şi (III)material ce contribuie la consolidarea  
educaţiei de securitate şi conştientizare a 
societăţii civile asupra importanţei prevenirii 
şi combaterii terorismului.
Prezenta ediţie abordează un subiect de 
maximă actualitate şi interes nu numai 
pentru instituţiile cu responsabilităţi în 
prevenirea şi combaterea terorismului, ci şi 
pentru întreaga societate civilă: criza siriană 
şi implicaţiile în plan terorist ale acesteia, în 
special apariţia şi extinderea organizaţiei 
teroriste Statul Islamic.

Entitatea teroristă este cunoscută şi ca 
Statul Islamic din Irak şi Levant (ISIL/ISIS) sau 
„Daesh“, ce reprezintă acronimul din arabă 
al denumirii sale.
Scopul nostru este ca lectura Calendarului 
să ofere o radiografie de moment asupra 
crizei siriene, a „fenomenului Daesh” şi a 
implicaţiilor securitare, umanitare şi 
economice.
Ţinem să precizăm că subiectele articolelor, 
grafica şi imaginile prezentate nu au ca 
intenţie discreditarea opţiunilor ori a 
credinţelor religioase, ci evidenţierea 
modului în care religia este interpretată şi 
folosită în mod abuziv de către terorişti.  
De asemenea, Calendarul urmăreşte şi 
lansarea unui semnal de avertizare cu privire 
la ameninţarea teroristă generată de 
fenomenele foreign fighters, returnees, actori 
singulari sau mirese jihadiste. 



IANUARIE
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Manifestaţiile inspirate de Primăvara Arabă 
debuteză în Siria după arestarea în Deraa a 
15 tineri ce pictaseră pe ziduri mesaje 
antiprezidenţiale. Ulterior, au loc masive 
demonstraţii de stradă, prin care se cere 
eliberarea deţinuţilor politici şi înlăturarea 
regimului condus de Bashar Al-Assad.
O primă reacţie a autorităţilor se soldează 
cu moartea a zeci de manifestanţi. Într-o 
încercare de liniştire a societăţii civile, dar şi 
a comunităţii internaţionale, Bashar Al-
Assad anunţă iniţierea unui pachet de măsuri 
prin care se permite înfiinţarea unor partide 
politice şi încheierea stării de necesitate, 
activă de 48 de ani. Demersurile sunt 
contestate de opoziţie, care le consideră 
superficiale şi insuficiente pentru demararea 
unor reforme reale.

Protestele cresc în intensitate, în acelaşi 
timp cu un răspuns violent şi dur al 
autorităţilor, care reclamă implicarea unor 
structuri teroriste. Armata siriană începe 
utilizarea armamentului greu în localităţile 
Deraa, Homs, Banyas şi suburbii ale capitalei 
Damasc, deplasând baterii de tancuri. În 
localitatea Jisr Al-Shughour sunt ucişi peste 
120 de militari sirieni; în urma asediului 
impus de armata regulată se înregistrează 
primul val de refugiaţi: peste 10.000 de civili 
fug în Turcia. Protestatarii se mobilizează şi 
pe internet, informaţii, mesaje şi discursuri 
fiind transmise pe  Twitter şi Facebook.
Comunitatea internaţională trece de la 
simplele apeluri la calm şi îndemnuri pentru 
identificarea unor soluţii paşnice, la 
impunerea de sancţiuni.

 
Siria - 2011



Ianuarie

Luni Nigeria, Musari, 2012 Boko Haram este responsabilă de executarea a 15 
creştini.

Marţi

29

28
Federaţia Rusă, Volvograd, 2013 O atentatoare sinucigaşă se detonează în 
principala gară, 18 persoane fiind ucise şi alte 51 rănite.

Miercuri

30

Federaţia Rusă, Volvograd, 2013 Un dispozitiv similar celui din 29 
decembrie 2013 explodează într-un troleibuz, cauzând moartea a 16 persoane 
şi rănirea altor 35.

Joi

31

Irak, Bagdad, 2012 39 de persoane sunt ucise şi 125 rănite într-o suită de 
atacuri teroriste în diferite zone ale oraşului.

Vineri

1
Irak, Bagdad, 2015  Un atac cu DE se soldează cu moartea a nouă persoane .

Sâmbătă

2
Somalia, Puntland, 2015 În urma unui atac cu DE sunt ucise două persoane.

Duminică

3
Pakistan, Herat, 2015 Consulatul Pakistanului este ţinta unui atac cu 
grenade.
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Jabhat Al-Nusra îşi anunţă înfiinţarea, ca 
principală structură siriană afiliată Al-Qaeda. 
Iniţial, în alianţă cu structurile de opoziţie 
moderate sau cele armate, gruparea îşi 
dovedeşte eficienţa în ciocnirile cu regimul 
lui Bashar Al-Assad. În lunile ce urmează, 
Ayman Al-Zawahiri, liderul Al-Qaeda, îi 
cheamă la jihad, alături de Jabhat Al-Nusra, 
pe toţi combatanţii musulmani din regiune.
Forţele guvernamentale sunt acuzate de 
crime de război, ca urmare a morţii a peste 
100 de civili, dintre care peste jumătate copii. 
Aceleaşi acuzaţii sunt aduse câteva luni mai 
târziu şi rebelilor, după executarea 
militarilor sirieni capturaţi.
În această perioadă debutează şi atacurile 
teroriste, prin plasarea de dispozitive 

explozive în apropierea sediilor structurilor 
poliţieneşti sau de securitate. Printre oficialii 
ucişi în deflagraţii este şi Assef Shawkat, 
ministru al Apărării şi cumnat al 
preşedintelui sirian.
În urma mai multor incidente militare, 
autorităţile de la Istanbul se plasează pe o 
poziţie opusă relaţiilor cordiale pe care le 
întreţinuseră anterior cu Damascul.
La finele anului, SUA includ Jabhat Al-Nusra 
pe lista organizaţiilor teroriste şi, alături de 
Marea Britanie, Turcia, Franţa şi statele din 
Golf, consideră Consiliul Naţional Sirian 
drept singura structură de reprezentare 
legitimă a poporului sirian. La acea dată, 
peste un milion de sirieni erau refugiaţi în 
alte state.
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Siria - 2012
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4

Irak, 2015 15 civili sunt ucişi în 12 atacuri executate cu DE şi maşini-capcană.

5

Egipt, Sinai, 2015 Patru ofiţeri de poliţie sunt răniţi în nordul peninsulei.

6

Irak, Anbar, 2015 În două atacuri succesive sunt ucişi 30 de membri ai 
forţelor de poliţie.

7

Franţa, Paris, 2015 Doi cetăţeni francezi de origine algeriană ucid 13 
persoane aflate în sediul redacţiei „Charlie Hebdo”.

8

Irak, Baghdad, 2015 Cinci atentate teroriste se soldează cu moartea a 24 de 
persoane şi rănirea altor nouă.

9

Franţa, Paris, 2015 Patru persoane sunt ucise de un cetăţean francez de 
origine maliană, într-un magazin evreiesc.

10

Siria, Alep, 2015 Explozia a două maşini-capcană se soldează cu decesul a 13 
persoane.

9

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică



Rebelii încep să obţină succese operaţionale, 
ca urmare a susţinerii logistice de care 
beneficiază din partea altor state. 
Occidentalii se implică însă doar în 
acordarea de suport medical şi alimente. 
Liga Arabă acordă Consiliului Naţional Sirian  
(CNS) locul deţinut de Siria în organizaţie.
Hezbollah se implică în conflict alături de 
trupele preşedintelui Bashar Al-Assad, 
împreună cu care reuşeşte să preia controlul 
asupra localităţii strategice Qusayr.
Moartea a peste 1.400 de civili sirieni, într-un 
atac cu arme chimice, redeschide discuţia 
implicării militare a SUA în conflict. 
Congresul SUA nu acceptă însă propunerea 
preşedintelui american de angajare a ţării în 
luptă, în timp ce Federaţia Rusă pune sub 

semnul întrebării informaţiile potrivit cărora 
la originea atacului ar fi armata siriană.
Mai mult de zece dintre cele mai importante 
structuri islamiste din Siria neagă 
legitimitatea şi autoritatea CNS şi îşi 
stabilesc ca obiectiv principal instituirea unui 
stat islamic. SUA şi Marea Britanie suspendă 
orice ajutor neoperaţional, ca urmare a 
preluării controlului de către islamişti a unor 
baze ale Armatei Siriene Libere, una dintre 
primele structuri de opoziţie.
ONU consideră că populaţia siriană se 
confruntă cu cel mai mare dezastru 
umanitar de la finele Războiului Rece: la 
sfârşitul anului erau înregistraţi 2,3 milioane 
de refugiaţi sirieni.
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Siria - 2013
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11

Nigeria, Yobe, 2015 Patru persoane sunt omorâte într-un dublu atac 
sinucigaş.

12

Afganistan, Zabul, 2015 Şeful poliţiei districtuale este ucis într-un atac cu un 
DE telecomandat.

13

Libia, Cyrenaica, 2015 În urma unui atac cu maşină-capcană sunt ucişi trei 
soldaţi.

14

Afganistan, Uruzgan, 2015 Explozia unui DE se soldează cu moartea a trei 
femei.

15

Egipt, Alexandria, 2015 Un ofiţer de poliţie este rănit ca urmare a detonării 
unui DE.

16

Irak, Dyala, 2015 O serie de atacuri succesive cu DE se soldează cu 
distrugerea a 30 de şcoli.

17

Irak, 2015 27 de persoane sunt ucise de explozia unor DE în Bagdad, Babil şi 
Salah ad Din.
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Prima parte a anului este marcată de 
conferinţa de pace de la Geneva, încheiată 
fără niciun rezultat palpabil, conflictul militar 
continuând cu aceeaşi maximă cruzime. Pe 
baza martorilor oculari şi a unor înregistrări 
audio-video, mai mulţi experţi internaţionali 
au concluzionat că armata siriană a utilizat 
proiectile ce conţineau gaz de clor, lansate 
din elicoptere.
În iunie 2014 sunt organizate alegeri 
prezidenţiale la care, pentru prima dată de 
când familia Al-Assad a preluat puterea, este 
permisă participarea mai multor candidaţi. În 
aceeaşi lună Daesh proclamă înfiinţarea 
Califatului, condus de Abu Bakr Al-Baghdadi 
şi întins pe un teritoriu cuprins între Alep şi 
provincia irakiană Diyala.

Daesh începe o campanie puternică de 
cucerire a unor noi teritorii, făcându-se 
remarcată prin atrocităţile comise. Prin 
decapitarea jurnalistului american James 
Foley, Daesh debutează într-un crud şi 
violent exerciţiu mediatic, menit să inspire 
teamă, dar şi să atragă noi membri sau 
simpatizanţi.
SUA şi state arabe lansează Coaliţia 
Internaţională împotriva Daesh în timp ce 
organizaţia atacă frenetic localitatea Kobane, 
a cărei rezistenţă devine un simbol al luptei 
împotriva terorismului.
La sfârşitul anului, erau înregistrate câteva 
milioane de refugiaţi sirieni şi peste 76.000 
de persoane ucise, 2014 fiind cel mai 
sângeros an de la declanşarea conflictului.
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Siria - 2014 
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Afganistan, Helmand, 2015 Patru ofiţeri de poliţie sunt ucişi în urma unui 
atentat sinucigaş.

19

Afganistan, Helmand, 2015 Doi soldaţi sunt omorâţi ca urmare a exploziei 
unei mine.

20

Egipt, Sinai, 2015 Explozia unui DE în nordul regiunii răneşte trei soldaţi.

21

Yemen, Hadhramout, 2015 Un ofiţer de securitate este ucis într-un atac cu 
DE.

22

Irak, 2015 12 persoane sunt omorâte şi alte 12 rănite în mai multe atacuri 
executate în diferite oraşe.

23

Irak, Tuz Khurmatu, 2013 42 de persoane sunt ucise şi alte 75 rănite în urma 
unui atentat sinucigaş.

24

Egipt, Cairo, 2014 Ansar Bayt Al-Maqdis revendică explozia unei maşini-
capcană, în urma căreia patru persoane au decedat, alte 76 fiind rănite.

13
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Lov i t u r i l e  a e r i ene  a l e  Coa l i ţ i e i  
Internaţionale împotriva Daesh, deşi 
necoordonate cu cele ale armatei siriene, au 
reuşit să limiteze într-o anumită măsură 
expansiunea teritorială a structurii. Un prim 
succes notabil a fost rănirea destul de gravă a 
lui Abu Bakri Al-Baghdadi şi, ulterior, a mai 
multor lideri ai Daesh.
Structura a primit o grea lovitură militară şi 
de imagine prin pierderea luptei pentru 
controlul localităţii Kobane, aflată la 
frontiera dintre Siria şi Turcia. După un 
asediu de câteva luni, luptătorii kurzi au 
reuşit să se impună şi să respingă atacurile 
Daesh, beneficiind din plin de suportul 
aerian al Coaliţiei Internaţionale.
Un succes al Daesh a fost însă cucerirea 

oraşului istoric Palmyra. Începând cu 
jumătatea anului 2015, luptătorii structurii 
au început demolarea vestigiilor istorice, 
incluse în patrimoniul UNESCO. O dovadă 
clară a hotărârii cu care islamiştii doresc 
înlăturarea oricăror elemente neislamice 
este şi decapitarea celui care, timp de peste 
patru decenii, a fost custodele templelor 
distruse.
Jumătatea anului 2015 a însemnat şi 
declanşarea celui mai mare exod de 
populaţie spre Europa, de la sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Imigranţii, 
majoritar din Siria şi Irak, au ales deplasarea 
ilegală pentru a ajunge, prin Balcanii de Vest, 
în Germania şi statele scandinave.

 
Siria - 2015
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Irak, Salah ad Din, 2014 Explozia unei maşini-capcană ucide şapte civili şi 
răneşte alţi 19.

26

Afganistan, 2015 Doi soldaţi şi cinci civili sunt omorâţi în două atacuri cu 
mină şi DE în Faryab şi Nangarhar.

27

Egipt, Qalyubia, 2015 Detonarea unui DE răneşte un civil şi şapte membri ai 
forţelor de ordine.

28

Siria, Damasc, 2015 Ambasada Federaţiei Ruse este ţinta unui atac cu 
mortiere.

29

Yemen, Marib, 2015 Doi militari sunt ucişi într-un atentat comis de Al-Qaeda 
din Peninsula Arabă.

30

Pakistan, Sindh, 2015 Un atac cu DE comis de Jundallah împotriva unei 
moschei şiite din Shikarpur se soldează cu aproximativ 60 de morţi şi 60 de 
răniţi.

31

Irak, Anbar, 2015 răpeşte şapte militari irakieni, pe care ulterior îi 
decapitează.

Daesh 

15
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Siria - scurtă descriere a situaţiei din teren

ianuarie 2014 octombrie 2015 

entităţi anti-regim Daesh guvern forţe kurde 

Siria este puternic fragmentată din punct de 
vedere al controlului teritorial, confruntările 
dintre diferiţii actori implicaţi în conflict 
conducând la o redefinire permanentă  a 
zonelor de influenţă. 
La un an de la proclamarea califatului, Daesh 
controlează aproximativ 35% din Siria, 
continuând să câştige teren, în ciuda 
ofensivei aeriene a forţelor Coaliţiei 
Internaţionale.  
Alături de Daesh, Jabhat Al-Nusra este una 
dintre cele mai importante structuri 
teroriste antiregim, deşi în ultimul timp şi-a 
restrâns zona de acţiune. Controlează 
teritorii din nord-vestul ţării, vizând 
consolidarea influenţei din zona de sud şi 
nord a Siriei (provinciile Alep şi Idlib).

Regimul lui Bashar Al-Assad a suferit 
importante pierderi şi mai controlează 
aproximativ 20-30% din teritoriul statului, în 
aşa-numita Siria Utilă.
Forţele kurde sunt concentrate în partea de 
nord-est, la graniţa cu Turcia, unde 
desfăşoară acţiuni împotriva Daesh.
Coaliţia Internaţională şi-a intensificat 
acţiunile, vizând poziţii ale Daesh atât din 
Siria, cât şi din Irak. Situaţia refugiaţilor din 
Siria este extrem de gravă: peste 7 milioane 
de persoane au fost nevoite să îşi părăsească 
locuinţele, dintre care 4 milioane s-au 
refugiat în ţările vecine (în special în Turcia, 
Liban şi Iordania), unii dintre aceştia 
considerându-le zonă de tranzit către 
statele europene.



Februarie

1

 Nigeria,Y obe, 2015 10 persoane sunt omorâte în urma unui atac sinucigaş.

2

Irak, Salah ad Din, 2015 Un atac cu maşină-capcană se soldează cu moartea 
a zece persoane.

3

Franţa, Nisa, 2015 Trei militari francezi din dispozitivul de pază şi protecţie al 
unui centru evreiesc sunt răniţi într-un atac cu arme albe.

4

Irak, 2015 Exploziile mai multor DE ucid patru persoane şi rănesc alte 17 în 
Bagdad, Babil şi Dyala.

5

Siria, 2015 În două atacuri cu mortiere şi rachete executate în Damasc şi 
Latakia sunt rănite peste 12 persoane.

6
Egipt, Alexandria, 2015 Un copil este ucis într-un atac terorist cu DE.

7
Irak, Bagdad, 2015 Un triplu atentat cu bombă ucide 36 de civili şi răneşte 
peste 70.

19
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Forţele loiale regimului de la Damasc sunt 
formate din armata siriană, la care se adaugă 
grupări create ori finanţate de Bashar Al-
Assad. Hezbollah s-a implicat în criza siriană, 
având ca scop declarat protejarea unor 
sanctuare şiite şi apărarea graniţelor 
Libanului. În anul 2013, Hassan Nasrallah, 
conducătorul spiritual al organizaţiei, a 
confirmat oficial susţinerea Hezbollah 
pentru Bashar Al-Assad.
Iranul este cel mai important susţinător al 
regimului de la Damasc, însă implicarea 
directă este negată de ambele state. În fapt, 
Iranul oferă suport financiar şi logistic, 
inclusiv personal militar şi combatanţi din 
Corpul Gardienilor Revoluţiei Iraniene, 
numărul acestora fiind estimat la cca. 15.000. 

Prin acţiunile sale, Iranul urmăreşte să-şi 
menţină sfera de influenţă în Orientul 
Mijlociu, să blocheze consolidarea polului 
sunnit şi să împiedice avansarea Daesh spre 
graniţele naţionale.
Federaţia Rusă şi China susţin politic şi 
declarativ regimul condus de Bashar 
Al-Assad prin prisma relaţiilor istorice şi a 
intereselor comerciale, politice şi strategice 
pe care le au în acest stat. Pe plan 
internaţional, cele două state au blocat mai 
multe măsuri împotriva Siriei, exercitându-şi 
dreptul de veto în CS al ONU.
Pe de altă parte, fără a fi propriu-zis pro-
regim, forţele kurde au fost tolerate de 
Damasc, între cele două părţi existând un 
acord tacit de neagresiune.

 
Siria - entităţi pro-regim



Februarie

8

Afganistan, Konar, 2015  Detonarea unei mine antipersonal răneşte doi 
militari.

9

Irak, 2015 34 de persoane sunt ucise în atacuri sinucigaşe, cu maşini-
capcană şi mine antipersonal.

10

Egipt, Alexandria, 2015 Într-un triplu atac cu DE sunt rănite zece persoane.

11

Irak, Bagdad, 2015 O serie de atacuri cu DE se soldează cu moartea a 19 
persoane.

12

Pakistan, 2015 Cel puţin doi copii sunt omorâţi în explozia unui DE în 
Kashmir.

13
Yemen, Hadhramout, 2015 Cinci soldaţi sunt răniţi în urma detonării unui 
DE.

14
Danemarca, Copenhaga, 2015 Caricaturistul suedez Lars Vilks este ţinta 
unui atentat terorist, soldat cu moartea a două persoane şi rănirea altor cinci.
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Opoziţia armată este principala forţă care se 
opune, în plan intern, regimului de la Damasc. 
Termenul de opoziţie nu desemnează o 
singură structură, ci mai multe grupuri 
reunite sub această titulatură. Cu precizarea 
că dinamica lor este extrem de mare, în 
cursul anului 2015 existau în jur de 1.000 de 
formaţiuni, alcătuite din aproximativ 
100.000 de luptători.
Grupările rebele pot fi clasificate în două 
mari categorii: cele moderate, reunite sub 
umbrela Armatei Siriene Libere (în prezent, 
în disoluţie) şi cele religioase, reunite în 
Alianţa Frontului Islamic (care îşi menţine 
influenţa şi relevanţa, luptând adesea alături 
de grupările jihadiste).
Opoziţia politică întreprinde constant, dar 

fără succes, demersuri pentru o soluţionare 
paşnică a crizei. Cele mai relevante grupări 
sunt Consiliul Naţional Sirian (cu sediul 
central în Turcia) şi Comitetul Naţional de 
Coordonare (cu sediul în Damasc). 
Pe plan extern, majoritatea statelor 
occidentale se situează împotriva regimului 
Bashar Al-Assad, în ciuda existenţei unui 
inamic comun, materializat în Daesh. Dintre 
statele Orientului Mijlociu, Arabia Saudită 
(care urmăreşte înlăturarea de la putere a 
minorităţii alawite şi extinderea ariei de 
influenţă în regiune), Iordania şi Qatar şi-au 
declarat opoziţia faţă de regimul de la 
Damasc, furnizând suport logistic şi militar 
grupărilor rebele.

 
Siria - entităţi statale şi non-teroriste antiregim
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15

Libia, 2015 21 de egipteni copţi sunt decapitaţi de Daesh.

16
Somalia, Mogadishu, 2015 Luptătorii Al-Shabaab ucid patru angajaţi ai 
aeroportului din localitate.

17

Nigeria,Y obe, 2015 Într-un atac sinucigaş se înregistrează trei victime.

18

India, Manipur, 2015  Explozia unui DE se soldează cu rănirea a şapte civili.

19

Irak, Bagdad, 2015 Daesh execută 150 de membri ai tribului Abu Oubeid, 
aliat al guvernului irakian.

20
Libia, Cyrenaica, 2015 Un atac cu maşină-capcană se finalizează cu moartea 
a 45 de persoane.

21
Siria, Latakia, 2015 Doi civili sunt ucişi în urma unui atac cu maşină-capcană.
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Manifestaţiile împotriva regimului condus de 
Bashar Al-Assad, declanşate în contextul 
Primăverii Arabe, şi reacţia dură a 
autorităţilor siriene au constituit premise 
pentru apariţia şi extinderea în Siria a unui 
conglomerat de organizaţii teroriste, 
grupate în jurul a doi poli: Daesh şi Jabhat Al-
Nusra.
Principala structură este Daesh, organizaţie 
desprinsă din Al-Qaeda. Obiectivul principal 
şi declarat al acesteia este reprezentat de 
constituirea, extinderea şi consolidarea 
califatului, demers pentru a cărui realizare 
Daesh a dovedit o foarte bună capacitate 
operaţională, un potenţial impresionant de 
autofinanţare şi o viziune strategică ce a 

permis depăşirea profilului unei simple 
entităţi teroriste.
Jabhat Al-Nusra, ramura siriană a Al-Qaeda, 
are ca obiectiv înlocuirea regimului Al-Assad 
cu unul islamic. Ca urmare a conflictului 
deschis cu Daesh, a refuzat fuziunea cu 
aceasta, reuşind să obţină controlul asupra 
unor teritorii din nord-vestul Siriei. Jabhat 
Al-Nusra se erijează în cea mai importantă 
forţă militară din regiunea nordică, luptând 
atât împotriva Daesh, cât şi a regimului de la 
Damasc.
Ambele organizaţii coordonează şi conduc o 
serie de structuri teroriste satelit, a căror 
apariţie şi dispariţie este extrem de 
dinamică.

 
Siria - entităţi teroriste
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22

Libia, Tripoli, 2015 Are loc un dublu atac cu DE executat împotriva reşedinţei 
ambasadorului iranian.

23

Siria, Damasc, 2015 Un atac cu mortiere se soldează cu uciderea unei femei.

24

Nigeria, Kano, 2015 Peste zece persoane sunt ucise într-un atac cu maşină-
capcană.

25

Siria, 2015 Opt membri ai forţelor de securitate sunt ucişi în două atacuri, 
unul sinucigaş şi altul executat cu maşină-capcană.

26

Somalia, Puntland, 2015 Un militar somalez este ucis de luptători Al-
Shabaab.

27

Irak, Bagdad, 2015 Un lunetist al Daesh împuşcă mortal un copil.

28
Afganistan, Faryab, 2015 Cinci femei sunt ucise în urma exploziei unui DE.
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Afiliată iniţial la Al-Qaeda, gruparea s-a 
desprins de sub tutela acesteia ca urmare a 
agendei sale expansioniste. Conflictul cu Al-
Qaeda, precum şi cu Jabhat Al-Nusra s-a 
intensificat în perioada ianuarie - iunie 2014, 
în contextul extinderii operaţiunilor 
organizaţiei în Siria şi al luptei pentru 
supremaţia regională. 
În plan operaţional, trendul ascendent al 
organizaţiei s-a reflectat în numărul şi 
distribuţia geografică a atacurilor 
orchestrate . Pe fondul reuşitelor 
operaţionale pe teritoriul irakian, gruparea a 
anunţat la 29 iunie 2014 instituirea 
califatului, autointitularea lui Abu Bakr Al-
Baghdad i  drept  l ider  a l  tuturor  
musulmanilor, precum şi redenumirea 

organizaţiei în Statul Islamic.
Deşi, în momentul comunicării, idealurile 
expansioniste ale Daesh păreau utopice, 
acestea au început să se materializeze 
imediat după anunţul instituirii califatului, la 
reuşita demersului contribuind afilierea mai 
multor entităţi jihadiste din MENA şi Asia de 
Sud-Vest, infiltrarea Daesh în comunităţile 
musulmane din state sau regiuni confruntate 
cu vid politic şi condiţii de trai precare, 
precum şi guvernarea activă şi deosebit de 
autoritară a Daesh în Siria şi Irak.
La mijlocul anului 2015, Daesh era prezentă, 
pe lângă Siria şi Irak, în Algeria, Arabia 
Saudită, Egipt, Filipine, India, Indonezia, Liban, 
Libia, Nigeria, Tunisia şi  Yemen.

AfPak, 

 
Daesh - profil de organizaţie
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India, New Delhi, 2015 Este dejucat un atentat terorist ce urma să fie comis 
de Lashkar-e-Taiba.

1

Irak, Bagdad, 2015 Un profesor universitar şi fiul său sunt răniţi de explozia 
unui DE.

2

Egipt, Cairo, 2015 Două persoane sunt ucise într-un atac cu DE.

3

Albania, Tirana, 2015 Deflagraţia unui DE a cauzat rănirea a două persoane.

4

Siria, Damasc, 2015 Zece fete sunt ucise într-un atac terorist cu mortiere.

5

Irak, Bagdad, 2015 Opt persoane sunt ucise în patru atacuri teroriste 
nerevendicate.

6

Nigeria, Njaba, 2015 94 de persoane, inclusiv minori, au fost executate în 
Africa de Vest de către Daesh.
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Abu Bakr Al-Baghdadi este cunoscut sub mai 
multe nume (Abu Bakr Al-Baghdadi Al-
Husseini Al-Qurashi, Ibrahim 'Awwad 
Ibrahim 'Ali Al-Badri) sau alias-uri (califul 
Abu Bakr, califul Al-Baghdadi). Numele său 
de naştere este Ibrahim Awad Ibrahim Ali 
Muhammad Al-Badri Al-Samarrai.
Despre biografia lui Abu Bakr Al-Baghdadi se 
cunosc foarte puţine lucruri. De altfel, unul 
din alias-urile pe care chiar membrii Daesh i 
l-au acordat este cel de „Şeicul Invizibil”. S-ar 
fi născut în localitatea Samarra din Irak, în 
anul 1971. În copilăria sa, Abu Bakr Al-
Baghdadi a fost pasionat de fotbal, cei care l-
au cunoscut fiind uimiţi de transformarea 
dintr-un tânăr timid, religios şi paşnic, în 
adultul extremist, lider al celei mai temute 

organizaţii teroriste.
Potrivit unei biografii ce a circulat în mediul 
online, Abu Bakr Al-Baghdadi este licenţiat, 
are un master şi este doctor în teologie, 
titluri obţinute la Universitatea Islamică din 
Bagdad. Istoria sa jihadistă debutează în 
timpul detenţiei în Camp Buca, unde a fost 
plasat în arest după reţinerea de către 
forţele militare ale SUA .
După eliberarea sa, i-a succedat lui Abu 
Omar Al-Baghdadi la conducerea Statului 
Islamic în Irak. Ulterior extinderii în Siria, Al 
Baghdadi a anunţat fuziunea cu Jabhat Al-
Nusra. Demersul, neacceptat de Ayman Al-
Zawahiri şi liderul Jabhat Al-Nusra, a 
reprezentat separarea viitoarei Daesh de Al-
Qaeda.

 
Abu Bakr Al-Baghdadi - profil de lider
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Mali, Bamako, 2015 Organizaţia teroristă Al-Mourabitoun execută un atac 
terorist într-un restaurant din zona rezidenţială, soldat cu şapte morţi şi nouă 
răniţi.

8

Irak, Bagdad, 2015 Un angajat al ministerului justiţiei este omorât în 
deflagraţia unui DE.

9

Irak, Kirkuk, 2015 Un triplu atac cu maşini-capcană s-a soldat cu moartea a 
cinci membri ai forţelor de securitate. 

10

Afganistan, Baghlan, 2015 O femeie este ucisă în explozia unui DE.

11

Somalia, Shaabellaha Dhexe,  2015 Patru persoane sunt rănite în urma 
unui atac cu grenade.

12

Siria, Homs, 2015 Un atac sinucigaş cu maşină-capcană se soldează cu 
uciderea a cinci soldaţi.

13

Siria,  Alep, 2015 Şase civili sunt omorâţi într-un atac cu mortiere.
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Daesh utilizează un arsenal extrem de variat 
de tactici şi tehnici de luptă: atacuri armate / 
cu bombă / cu maşină-capcană, lupte de 
gherilă / uzură, incendiere, atentate 
sinucigaşe, răpiri şi asasinări, inclusiv prin 
decapitare.
Organizaţia vizează deopotrivă ţinte civile 
(preponderent musulmani şiiţi şi creştini din 
regiunile controlate) şi guvernamentale 
(forţe armate, oficiali guvernamentali), o 
categorie aparte fiind cetăţenii străini, 
utilizaţi ca propagandă sau pentru a 
determina adoptarea, de către autorităţile 
din statele de origine a acestora, a unor 
decizii favorabile Daesh .
În atentatele atribuite Daesh ulterior 
instituirii califatului, a fost evidenţiată 

predilecţia pentru atacurile armate ori cu 
dispozitive explozive improvizate, precum şi 
includerea recentă, în arsenalul ofensiv, a 
unor tactici şi strategii noi (atacul cu gaz 
clorin, respectiv atacurile simultane).
Succesul Daesh este asigurat atât de 
excelenta propagandă de care beneficiază în 
mediul online, cât şi de foarte buna 
cunoaştere a teatrului de luptă din Irak şi 
Siria. Mare parte din structura militară de 
comandă a organizaţiei este ocupată de foşti 
militari ai armatei irakiene.

 
Daesh - modus operandi
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Afganistan, Nangarhar, 2015 Trei copii sunt ucişi în deflagraţia unui DE.

15

Pakistan, Lahore, 2015 Un dublu atac cu DE se soldează cu uciderea a cel 
puţin 15 persoane.

16

Irak, Bagdad, 2015  Trei persoane sunt ucise în urma detonării unui DE.

17

Afganistan, Farah, 2015 12 ofiţeri de poliţie sunt omorâţi într-un atac cu 
DE.

18

Tunisia, Tunis, 2015 20 de persoane sunt ucise şi alte câteva zeci sunt rănite 
în atacul terorist de la Muzeul Bardo.

19

Iran, Sistan-Baluchistan, 2015 Trei ofiţeri de poliţie sunt ucişi în deflagraţia 
unui DE.

20
Yemen, Sana’a, 2015 O serie de atacuri sinucigaşe ale Daesh într-o moschee 
şiită provoacă moartea a 142 de persoane şi rănirea altor 350.
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Abu Bakr Al-Baghdadi este singura persoană 
ce decide asupra organizării, obiectivelor şi 
modului de acţiune ale Daesh. În subordinea 
sa directă se află un cabinet, în interiorul 
căruia atribuţiile sunt riguros împărţite.
Este ajutat de guvernatori, asociaţi fiecărei 
provincii controlate şi subordonaţi 
numărului 2 în ierarhia organizaţiei.
Conducerea Daesh este formată din foşti 
ofiţeri ai armatei lui Saddam Hussein. Deşi 
există numeroase variante, este larg 
acceptată următoarea structură:
- un consiliu de conducere, ce elaborează 
proiecte legislative sau elemente cheie ale 
conducerii Daesh;
- un consiliu shura, însărcinat cu aspectele 
religioase ale Daesh;

- o autoritate judiciară, ce reglementează 
politicile în materie de execuţii şi recrutare 
de luptători;
- un consiliu militar, având ca obiectiv 
organizarea şi planificarea misiunilor de 
luptă;
- un consiliu de asistenţă a luptătorilor 
străini;
- un departament de culegere de informaţii 
atât despre potenţiale ţinte ale organizaţiei 
sau acţiuni ostile din partea inamicilor, cât şi 
despre propriii luptători;
- un departament financiar, însărcinat cu 
asigurarea resurselor materiale şi financiare;
- un departament media, prin intermediul 
căruia este asigurată diseminarea 
propagandei şi ideologiei organizaţiei.

 
Daesh - structura organizaţiei
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21

Afganistan, 2015 Trei persoane sunt ucise şi cinci rănite în două atacuri, unul 
cu DE şi altul cu  maşină-capcană, comise în Kunduz şi Nangarhar.

22

Irak, Bagdad, 2015 Doi angajaţi ai Ministerului Industriei au fost omorâţi într-
un atac cu DE.

23

Libia, Cyrenaica, 2015 Un atac sinucigaş cu maşină-capcană se soldează cu 
moartea a şapte persoane.

24

Turcia, Istanbul, 2015 Frontul Comandourilor Marelui Orient Islamic 
(IBDA-C) execută un atac terorist cu DE, în urma căruia o femeie este ucisă.

25

Siria, Idlib, 2015 20 de soldaţi şi poliţişti sunt ucişi în urma unui triplu atac cu 
maşini-capcană.

26
Yemen, Sana’a, 2015 Luptători ai Ansar Allah iau cu asalt sediul Al-Jazeera.

27
Somalia, Mogadishu, 2015 Al-Shabaab execută un atac terorist soldat cu 
uciderea a 18 persoane.
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1. Batalioanele Al-Huda din Maghrebul Islamic
2. Jund al-Khalifah din Algeria
3. Jund al-Khilafah din Tunisia 
4. Wilayat al-Fezzan 
5. Jund al-Khilafah din Tarabulus 
6. Mujahedinii Libiei
7. Wilayat Barqa 
8. Consiliul Shura al Tineretului Islamic
9. Facţiunile Jihadiste din Derna 
10. Ansar Bayt  Al-Maqdis 
11. Jund al-Khilafah
12. Boko Haram 
13. Grupări salafit-jihadiste afiliate al Qaeda 
14. Liwa Ahrar al-Sunnah 
15. Brigăzile Al-Farouq

16. Facţiunea uzbekă a Katibatului al-Imam Bukhari
17. Ahrar al-Sham din Alep
18. Jamaat Ansar al-Islam din Siria
19. Brigăzile Martirilor din Yarmouk
20. Liwa Fajr aI-Islam
21. Jamaat Ansar al-Islam din Irak
22. Mujahedinii din Peninsula Arabă
23. Ansar al-Sharia
24. Mujahedinii din Yemen
25. Eroii Brigăzilor Islamice din Khorasan
26. Batalionul Al-Tawhid
27. Grupări desprinse din Tehreek e-Taliban Pakistan
28. Khorasan Shura
29. Mişcarea Califatului şi a Jihadului
30. Tehreek e-Khilafat

31. Ansar al-Tawhid
32. Mujahedinii din Timurul Indonezian
33. Mujahedinii Eliberării Bangsamoro Islamic
34. Grupul Abu Sayyaf
35. Ansar al-Khilafah din Filipine
36. Mişcarea Dreptăţii din Bangsamoro
37. Ansar al-Shariah din Tunisia
38. Batalionul Okba Ibn Nafaa Battalion
39. Consiliul Shura al Mujahedinilor din Ierusalim
40. Sons of the Call for Tawhid and Jihad
41. Mişcarea Islamică din Uzbekistan
42. Jundullah
43. Jamaah Ansar ut-Tawhid

Reuşitele operaţionale, ideologia, modul de 
operare şi capitalul de imagine au 
impulsionat numeroase entităţi jihadiste de 
pe un areal extins să se afilieze organizaţiei şi 
să jure credinţă liderului Daesh. De cele mai 
multe ori, demersul este marcat de grupări 
prin proclamarea unor wilayate (provincii 
ale califatului).
Pe continentul african, considerat în mod 
tradiţional un fief Al-Qaeda, este evidentă o 
raliere masivă a grupărilor jihadiste la Daesh, 
cele mai importante fiind Boko Haram în 
Nigeria, Consiliul Sura al Tineretului Islamic 
şi Ansar Al-Sharia în Libia, Al-Shabaab în 
Somalia, cât şi o serie de alte grupări (din 
Algeria, Maroc, Tunisia). Un caz aparte este 
Al-Mourabitoun, din care o parte a rămas 

afiliată Al-Qaeda, iar o facţiune s-a desprins, 
noul lider declarând credinţă lui Al-Baghdadi.  
În Orientul Mijlociu, în afara epicentrului 
jihadist din Siria şi Irak, un afiliat important 
este Ansar Bayt Al-Maqdis în Egipt; de 
asemenea, în Arabia Saudită, Yemen, Liban 
numărul susţinătorilor este în creştere.  
În Afganistan şi Pakistan, Daesh îşi 
consolidează prezenţa, liderii mai multor 
grupări desprinse din Tehrik-e-Taliban 
Pakistan, Mişcarea Talibană şi Mişcarea 
Islamică din Uzbekistan jurând supunere lui 
Al-Baghdadi. 
De asemenea, în Asia Centrală, jihadişti din 
Emiratul Caucaz au defectat, jurând credinţă 
lui Al-Baghdadi.

 
Daesh - structuri afiliate
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Somalia,2015 Reprezentantul permanent al ONU şi alte 19 persoane sunt 
ucise într-un atentat terorist comis de Al-Shabaab.

29

Nigeria, Butratai, 2015 25 de persoane sunt decapitate de Boko Haram.

30

Siria, Deraa, 2015 12 persoane sunt ucise într-un atac terorist cu maşină-
capcană.

31

Siria, Deraa, 2015 Deflagraţia unei maşini-capcană se soldează cu moartea a 
14 civili.

1

Pakistan, Khyber, 2015 Cel puţin doi militari şi un civil sunt omorâţi în 
timpul unor atacuri cu DE şi grenade.

2
Kenya, Garissa, 2015 148 de persoane sunt ucise şi alte 79 rănite într-un 
atentat terorist comis de Al-Shabaab într-un campus universitar.

3
Nigeria, Gombe, 2015 Aproximativ 10 persoane sunt ucise de explozia unui 
DE.
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Într-o accepţiune largă, prin foreign fighters 
sunt desemnaţi indivizii care se deplasează în 
alte state decât cel de provenienţă, pentru a 
se implica în lupte. Deşi larg utilizat în 
prezent pentru a-i defini pe luptătorii care 
pleacă să lupte în Siria şi Irak, conceptul nu 
este specific doar vremurilor noastre.
Invazia sovietică în Afganistan (din anii ´80), 
dar şi intervenţia militară din Irak (2003) au 
fost însoţite de apeluri lansate de jihadişti 
prin care era solicitat sprijinul şi ajutorul 
oricăror luptători din afara celor două state. 
Indiferent dacă au fost denumiţi mujahedini 
sau foreign fighters, toţi aceştia s-au deplasat 
şi s-au implicat în lupte pe un teritoriu străin.
În prezent, denumirea de foreign fighters 
tinde să fie atribuită luptătorilor din spaţiul 

european, chiar dacă numărul lor este 
sensibil mai mic decât al celor din alte 
regiuni. 
Opţiunea combatantă a foreign fighters este 
motivată ideologic, pecuniar sau poate fi 
determinată de comportamente asociale ori 
de o slabă integrare în societăţile de adopţie. 
Experienţa militară diferă de la persoană la 
persoană; nu există un model anume sau o 
listă de cerinţe ori de pregătire.
Foreign fighters sunt utilizaţi pentru a 
îndeplini o gamă largă de sarcini. Cei care au 
experienţă combatantă sunt trimişi pe 
câmpul de luptă, pe când specialiştii în 
anumite domenii pot deveni parte a unor 
structuri de sprijin, în funcţie de cunoştinţe.  

 
Foreign fighters: cine sunt?
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4

Afganistan, Kunduz, 2015 Cinci persoane sunt ucise şi alte zece rănite în 
două atacuri teroriste cu DE.

5

Egipt, Cairo, 2015 În deflagraţia unui DE sunt ucişi doi civili şi un ofiţer de 
poliţie.

6

Nigeria, Kwajaffa, 2015 50 de persoane sunt ucise de Boko Haram.

7

Egipt,  Aswan, 2015 Detonarea unui DE se soldează cu trei civili răniţi.

8

Nigeria, Potiskum, 2015 Boko Haram execută un atac terorist sinucigaş în 
urma căruia sunt răniţi 12 elevi.

9

Grecia,  Atena, 2015 Birourile Microsoft sunt ţinta unui atac cu DE.

10

Afganistan, 2013 Două atacuri teroriste cu bombă comise de talibani (dintre 
care unul viza un convoi NATO) se soldează cu uciderea a 15 civili.
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Siria este, în prezent, principala atracţie 
pentru luptătorii străini motivaţi de „jihad”. 
La jumătatea anului 2015, Daesh dispunea de 
circa 30.000 de luptători în Siria şi Irak 
(dintre care cca. 50% luptători străini, în jur 
de 4.000 fiind europeni), din peste 100 de 
state. Majoritatea sunt originari din Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord, cele mai mari 
contingente provenind din Tunisia, Arabia 
Saudită, Iordania, Maroc, Liban şi Libia.
Luptătorii străini europeni manifestă 
tendinţa de a se alătura Daesh, iar un număr 
redus activează în cadrul altor grupări 
radicale din Siria, precum Jabhat Al-Nusra şi 
Ahrar Al-Sham sau în formaţiuni autonome 
de luptători străini. Opţiunea pentru Daesh 
este motivată ca urmare a viziunii globale a 
organizaţiei, care include extinderea 

„califatului” în întreaga lume şi oferirea unei 
zone sigure pentru adepţi în teritoriile pe 
care le controlează în Siria şi Irak, a 
încercărilor de a implementa imediat legea 
islamică, dar şi a succeselor militare.
Statistica menţionată trebuie luată în 
considerare însă cu rezervele de rigoare. 
Autorităţile plasează foreign fighters în zona 
riscurilor de securitate, motiv pentru care 
majoritatea persoanelor cu asemenea 
opţiuni îşi conspiră de cele mai multe ori 
intenţiile de deplasare. Traseele, care de 
multe ori nu sunt directe, ci traversează 
state intermediare, precum şi dificultăţile în 
a proba implicarea efectivă a lor în conflicte, 
reprezintă tot atâtea piedici în cunoaşterea 
numărului real al foreign fighters.

 
Foreign fighters: dimensiunea fenomenului
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11

Afganistan, Nangarhar, 2015 Cinci ofiţeri de poliţie decedează după 
ingerarea unor alimente otrăvite.

12

Egipt, Sharqiya, 2015 Două biserici sunt ţinta unor atacuri cu DE.

13

Libia, Tripoli,  2015 Ambasada marocană este ţinta unui atac terorist cu DE.

14

Irak, Beiji, 2015 Daesh lansează mai multe atacuri succesive asupra unei 
rafinării şi incendiază mai multe tancuri petroliere.

15

Mali, Gao, 2015 Explozia unei maşini-capcană se soldează cu uciderea a trei 
civili.

16

Irak, Bagdad, 2015 Opt civili sunt omorâţi în deflagraţiile mai multor DE.

17

Irak, Erbil, 2015 Un atentat cu maşină-capcană comis de Daesh asupra 
Consulatului General al SUA se soldează cu trei morţi şi patru răniţi.
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Pentru a ajunge în Siria şi Irak, luptătorii 
străini folosesc rute diferite, în funcţie de 
statul de origine, cetăţenia lor sau existenţa 
unor facilităţi precum infrastructura de 
transport ori aspecte legate de securitatea 
deplasării.
În majoritatea situaţiilor, Turcia reprezintă 
cel mai important punct de tranzit al 
jihadiştilor în drumul spre Siria ori Irak. Pe 
teritoriul acestui stat se reunesc cele mai 
multe rute, trecerea efectivă a frontierei 
siriene realizându-se pe cale terestră.
În peste jumătate din situaţiile cunoscute, 
luptătorii străini ajung în Turcia în principal 
cu avionul, utilizând rute aeriene directe sau 
indirecte. Europenii sunt cei care preferă de 
regulă această modalitate, întrucât 

deplasarea în interiorul Uniunii este liberă şi 
nerestricţionată, iar viza pentru Turcia se 
poate obţine şi pe aeroportul din Istanbul.
O altă parte a combatanţilor europeni se 
deplasează terestru, itinerariile cele mai 
accesate tranzitând statele balcanice. Şi în 
aceste situaţii, Turcia este ultima oprire 
înainte de intrarea în Siria. Rutele maritime 
sunt utilizate în majoritatea cazurilor de 
luptători străini originari din state 
magrebiene, accesul în Siria realizându-se via 
Turcia, dar şi prin Liban.

 
Foreign fighters - rute utilizate



Aprilie

18

Afganistan, Jalalabad, 2015 Daesh execută un atentat terorist în faţa unei 
filiale locale a Băncii Kabul, soldat cu 33 de morţi şi peste 100 de răniţi.

19

Irak, Bagdad, 2015 Într-o serie de atacuri teroriste cu mortiere, DE şi 
rachete sunt ucişi nouă civili, iar alţi zece sunt răniţi.

20

Libia, 2015 28 de etiopieni răpiţi de Daesh sunt ucişi de organizaţia teroristă 
prin decapitare şi împuşcare.

21

Afganistan, Kandahar, 2015 Un atac cu maşină-capcană se soldează cu 
moartea a trei persoane.

22

Egipt, Peninsula Sinai, 2015 Şapte persoane sunt ucise într-un atac terorist 
sinucigaş comis în nordul regiunii.

23

Irak, Bagdad,  2015 Un oficial guvernamental din ministerul sănătăţii este 
ucis în explozia unei maşini-capcană.

24

Egipt, Beni Suef,  2015 Patru persoane sunt omorâte în explozia unui DE. 
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Foreign fighters reprezintă, în prezent, una 
dintre principalele ameninţări pentru 
Occident, îndeosebi prin prisma riscurilor 
asociate întoarcerii în ţările de origine.
Influenţa lor radicală se poate exercita şi pe 
timpul prezenţei în Siria ori Irak. Mulţi 
menţin legătura online cu cei de acasă, prin 
mesajele transmise, aceştia putându-se uşor 
transforma în surse de radicalizare, 
recrutare ori instigare la violenţă.
Femeile care se alătură jihadului în Siria şi 
Irak pot reprezenta, în viitor, o ameninţare 
consistentă ca urmare a implicării în lupte, 
dar şi a influenţei pe care o vor exercita 
asupra copiilor lor. Cei născuţi şi crescuţi în 
zonele aflate sub controlul unor organizaţii 
teroriste, care se maturizează în aceste 

condiţii, vor avea cel mai probabil o 
construcţie psihică alterată sau le va fi 
extrem de dificilă (re)integrarea.

Daesh

Chiar dacă nu pot fi consideraţi foreign 
fighters, cei care au avut în intenţie să se 
deplaseze, dar nu au reuşit din varii motive, 
ar putea încerca să comită atentate în ţările 
europene de origine sau adopţie.
Radicalizarea lor poate fi cu atât mai 
avansată cu cât autorităţile naţionale sunt în 
majoritatea cazurile cele care le-au 
împiedicat deplasarea.

Un aflux masiv de luptători străini nu este 
altceva decât o întărire a capacităţilor 
combative ale , care poate beneficia de 
experienţa şi cunoştinţele IT ale europenilor 
ori de abilităţile lor de comunicare.

 
Foreign fighters - riscuri asociate
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25

Irak, Turaibil, 2015 Un triplu atac cu maşini-capcană se soldează cu patru 
morţi şi 18 răniţi.

26

Irak, 2015 Peste 30 de civili şi militari sunt ucişi în mai multe atacuri cu 
rachete, maşini-capcană şi DE.

27

Irak, Bagdad, 2015 Deflagraţia unei maşini-capcană se soldează cu moartea a 
zece persoane.

28

Afganistan, Khost, 2015 Doi ofiţeri de poliţie şi un copil sunt ucişi în urma 
exploziei unui DE.

29

Irak, Ninawa, 2015 Detonarea unui DE se soldează cu moartea a 15 etnici 
yazidi.

30

Afganistan, Kandahar, 2015 11 membri ai personalului din cadrul 
Operaţiunii “Resolute Support” sunt răniţi într-un atac terorist sinucigaş cu 
maşină-capcană.

1

Pakistan, Bajaur, 2015 Un membru al comitetului de pace este ucis în urma 
deflagraţiei unei DE.
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Ameninţarea generată de întoarcerea acasă a 
jihadiştilor originari din UE este dată de 
nivelul lor de pregătire, experienţa de luptă şi 
stadiul avansat de radicalizare. Pe lângă 
riscurile generate de influenţa lor în mediile 
de contact, semnificative sunt şi cele date de 
posibilitatea menţinerii relaţiilor cu grupările 
jihadiste din Siria şi cele reprezentate de 
intenţia de materializare pe teritoriul 
statelor europene a unor obiective ale 
acestora.
Numărul europenilor care au plecat la luptă 
în statele menţionate este dificil de stabilit. 
Statistica avansată în evaluările europene 
indică o marjă cuprinsă între 3.000 şi 5.000 
de persoane, preponderent din nordul şi 
nord-vestul continentului; cei mai mulţi sunt 
originari din Franţa, Germania şi Marea 

Britanie. Cu excepţia Balcanilor de Vest, 
statele din sud-estul Europei sunt mai puţin 
afectate de fenomenul foreign fighters. 
Deplasările în Siria şi Irak au în prezent 
caracteristici de fenomen. În plus, 
participarea jihadiştilor europeni la conflictul 
din Siria a luat o dimensiune fără precedent şi 
în ceea ce priveşte implicarea lor în activităţi 
de organizare, comandă şi control al luptei 
jihadiste. 
România nu se confruntă cu un fenomen al 
foreign fighters, însă se află pe o rută terestră 
izolată a luptătorilor europeni aflaţi în tranzit 
spre Siria. A existat şi un număr redus de 
cazuri în care străini, prezenţi temporar în 
România, ulterior stabilirii în state terţe, s-au 
deplasat în Siria pentru a se alătura luptei, 
inclusiv de partea unor grupări teroriste.

 
Foreign fighters în Europa - scurtă prezentare
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2

Irak, 2015 Peste 15 persoane sunt omorâte şi alte şapte rănite în mai multe 
atacuri cu mortiere, maşini-capcană şi DE, comise în Anbar, Bagdad şi Diyala.

3

SUA, Texas, 2015 Daesh revendică atentatul terorist executat de doi bărbaţi 
înarmaţi cu arme de asalt asupra expoziţiei de caricaturi ale profetului 
Mahomed din oraşul Garland.

4

Afganistan, Kabul, 2015 Cel puţin 10 angajaţi ai procuraturii generale sunt 
răniţi într-un atac sinucigaş cu maşină-capcană.

5

Afganistan, Warduj, 2015 Peste 13 poliţişti sunt ucişi şi alţi 17 răniţi într-un 
atac executat de talibani asupra unui post de poliţie.

6

Irak, Ninawa, 2015 20 de lideri tribali sunt ucişi într-o serie de atacuri cu DE.

7

Siria, Deir er Zour, 2015 Un atac terorist cu maşină-capcană se soldează cu 
moartea a patru soldaţi. 

8

Pakistan, 2015 Tehrik-e-Taliban Pakistan revendică atacul asupra unui 
elicopter în care se aflau mai mulţi diplomaţi străini, printre care şi 
ambasadorul României, Emilian Ion.

51

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică



52

Motivaţia implicării europenilor în conflictul 
din Siria sau Irak este un aspect complex, 
dificil de înţeles. În majoritatea situaţiilor, 
populaţia locală se angajează în lupte pentru 
schimbarea actualului regim cu unul 
democratic.
În contrast, paleta motivaţională a foreign 
fighters este mult mai mare. O caracteristică 
a tuturor luptătorilor străini jihadişti este 
detaşarea totală de argumentele politice, 
primând în schimb motivarea strict 
religioasă a acţiunilor lor. Cei mai mulţi 
percep conflictul din Siria şi Irak drept un 
test al credinţei în islam sau o datorie sfântă 
pe care o au de îndeplinit.
Dacă religia este motorul care îi reuneşte, 
experienţele fiecăruia sunt, în general, cele 
care determină orientarea către latura 

radicală a islamului.  Acestea pot izvorî dintr-
o slabă integrare în societatea occidentală, 
din neîmpliniri personale, din identificarea în 
religie a unor răspunsuri la probleme de 
viaţă ori din considerarea occidentalilor 
drept responsabili pentru dificultăţile 
întregii comunităţi musulmane. În toate 
aceste situaţii, propaganda are un rol 
important, prin idealizarea luptei şi a 
luptătorului, dar şi prin romanţarea ideii de 
jihad. Pe lângă motivele religioase ori 
ideologice, există şi situaţii punctuale în care 
aventurieri ori tineri lipsiţi de experienţă 
combativă, fără o motivaţie foarte clară şi, de 
multe ori fără o perspectivă concretă pentru 
viitor, optează pentru jihad din dorinţa de a-
şi găsi un rost în viaţă.

 
Foreign fighters în Europa - ce îi motivează?
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9

India, Jammu Kashmir, 2015 În timpul unui atac terorist cu grenadă sunt 
rănite 14 persoane.

10

Afganistan, Kandahar, 2015 Patru angajaţi ai serviciului de informaţii sunt 
răniţi în timpul unui atac terorist sinucigaş cu maşină-capcană.

11

Pakistan, Bajaur, 2015 Explozia unui DE se soldează cu uciderea a cinci 
persoane.

12

Irak, Bagdad, 2015 Patru persoane sunt omorâte şi 12 rănite într-un atac 
terorist sinucigaş care a avut ca ţintă pelerini şiiţi.

13

Pakistan, Karachi, 2015 Daesh din Pakistan revendică un atac terorist soldat 
cu 43 de morţi din comunitatea şiită.

14

Nigeria, Maiduguri, 2015 Nouă soldaţi sunt ucişi în Africa de Vest de femei-
sinucigaşe, membre ale Daesh.

15

Libia, Cyrenaica, 2015 Şapte copii sunt ucişi în timpul unui atac cu rachete.
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Aşa-numiţii foreign fighters europeni 
îndeplinesc roluri diversificate, în funcţie de 
abilităţile fizice şi profesionale sau, 
dimpotrivă, lipsa lor. 
Europenii au fost utilizaţi în comiterea de 
atacuri sinucigaşe, lupte, precum şi în 
decapitările de cetăţeni originari din 
Occident. „Jihadi John“, britanicul 
responsabil de executarea mai multor 
jurnalişti occidentali, este deja un personaj 
de notorietate.
Daesh recrutează nu doar luptători, ci şi 
specialişti.  Au nevoie de experţi IT şi ingineri 
pentru mentenanţa resurselor logistice, de 
doctori pentru a trata luptătorii sau de 
designeri şi persoane cu experienţă în 
publicistică pentru a răspândi propaganda 

online şi a realiza revistele grupării. Sunt 
valoroşi vorbitorii nativi de engleză, franceză 
sau germană, precum şi cei cu studii 
superioare, utilizaţi pentru recrutarea 
foreign fighters din ţările europene ori pentru 
facilitarea deplasărilor.
Cei care nu dovedesc abilităţi combatante 
sau calificări utile sunt cea mai vulnerabilă 
categorie de foreign fighters. Aceştia 
beneficiază cel mult de o pregătire militară 
minimală, pentru ca apoi să fie utilizaţi 
pentru a executa atacuri sinucigaşe.

 
Foreign fighters în Europa - portofoliu de activităţi
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16

Egipt, Sinai, 2015 Trei judecători sunt ucişi şi alţi doi răniţi într-un atac 
terorist executat în nordul peninsulei.

17

Afganistam, Kabul, 2015 Cel puţin trei persoane sunt ucise într-un atentat 
sinucigaş cu maşină-capcană comis de talibani asupra EUPOL.

18

Irak, Bagdad, 2015 Un funcţionar al ministerului de interne este ucis de 
deflagraţia unui DE.

19

Siria, Damasc, 2015 Ambasada Rusiei este ţinta unui atac cu mortiere.

20

Nigeria, Adamawa, 2015 Boko Haram execută un atac terorist sinucigaş 
într-o piaţă, omorând opt civili.

21

Arabia Saudită, Qatif, 2015 21 de musulmani şiiţi sunt ucişi în timpul unui 
atac terorist sinucigaş.

22

Arabia Saudită, 2015 Daesh revendică atentatul sinucigaş comis împotriva 
unei moschei şiite din estul ţării, soldat cu 30 de morţi.
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La propunerea SRI, Curtea de Apel 
Bucureşti a dispus, în aprilie 2015, declararea 
ca persoană indezirabilă în România, pentru 
10 ani, a unui cetăţean tunisian, rezident pe 
teritoriul naţional.
Începând cu anul 2013, străinul, aflat în 
România în calitate de student, desfăşura 
activităţi care, potrivit legii, constituie riscuri 
şi ameninţări la adresa securităţii naţionale.  
Pe fondul susţinerii declarate a Daesh, 
cetăţeanul tunisian a început să se afişeze cu 
însemnele organizaţiei şi să afirme că este 
dispus să devină martir pentru cauza 
acesteia (ceea ce pentru terorişti 
echivalează cu comiterea unui atentat 
sinucigaş).
Treptat, s-a angajat în căutarea şi recrutarea 

pe teritoriul naţional a unor noi adepţi, pe 
care încerca să-i convingă să participe la 
acţiuni combatante în favoarea Daesh.
Pe timpul şederii în România, cetăţeanul 
tunisian a menţinut legături cu membri ai 
unor organizaţii teroriste, aflaţi în exteriorul 
ţării noastre şi a parcurs un proces accelerat 
de radicalizare, ca urmare a accesării 
constante de conţinut islamist, disponibil în 
mediul online. 
Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti a fost pusă 
în aplicare de Ministerul Afacerilor Interne 
prin intermediul Inspectoratului General 
pentru Imigrări.

 
Foreign fighters - studiu de caz
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23

Yemen, Hadhramout, 2015 Detonarea unui DE se soldează cu moartea a 
trei civili.

24

Siria, Damasc, 2015 Un general din Garda Republicană, unitate de elită a 
armatei siriene, este ucis într-un atentat terorist.

25

Afganistan, Zabul, 2015 Aproximativ 40 de persoane sunt rănite într-un 
atentat sinucigaş cu maşină-capcană ce a vizat un complex guvernamental.

26

Bosnia şi Herţegovina, Trnovo, 2015 Selvedin Beganovic, un imam care a 
criticat recrutarea/ trimiterea tinerilor în Siria şi Irak, este rănit într-un atac cu 
arme albe.

27

Egipt, Sinai, 2015 Un ofiţer de poliţie cu rang superior este omorât de 
explozia unui DE. 

28

Irak, Bagdad, 2015 15 persoane sunt ucise de explozia unei maşini-capcană.

29

Arabia Saudită, Dammam, 2015 Un atac terorist cu maşină-capcană, ce a 
vizat o moschee, se soldează cu patru morţi şi mai mulţi răniţi.
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Unii dintre cetăţenii europeni care s-au 
alăturat grupărilor teroriste din Siria şi Irak 
au decis, ulterior, să se întoarcă în spaţiile de 
provenienţă. În lucrările de specialitate, 
aceştia sunt cunoscuţi sub titulatura de 
returnees. 
Alături de foreign fighters, fenomenul 
reprezentat de returnees constituie în 
prezent una dintre ameninţările majore la 
adresa securităţii europene. Cei care se 
întorc cu experienţă combatantă sunt 
profund radicalizaţi şi pot beneficia acasă de 
un status social ridicat şi credibilitate 
crescută în rândul unor cercuri de persoane 
ce le împărtăşesc aceleaşi viziuni radicale. 
Mai mult, pot fi interesaţi de realizarea unor 

activităţi teroriste în Europa sau de 
asigurarea de sprijin în favoarea unor 
asemenea grupări. 
România nu se confruntă cu un fenomen al 
returnees. Pe teriroriul naţional nu au fost 
înregistrate cazuri de cetăţeni români care 
să se fi alăturat grupărilor jihadiste din Siria şi 
Irak. De asemenea, împotriva celor câţiva 
rezidenţi străini care, ulterior părăsirii 
teritoriului nostru naţional, au avut opţiunea 
deplasării la jihad în Siria, s-a luat măsura de 
nepermitere a intrării în ţară, pentru a 
preveni reîntoarcerea lor în România.

 
Returnees - privire de ansamblu
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30

Afganistan, Balkh, 2015 Şapte lucrători umanitari şi doi agenţi de pază 
angajaţi ai unei organizaţii neguvernamentale din Cehia sunt ucişi într-un atac 
terorist.

31

Afganistan, Ghor, 2014 Şapte persoane sunt ucise într-un atac armat al 
talibanilor.

1

Nigeria, Maiduguri, 2015 50 de persoane sunt ucise într-un atentat 
sinucigaş al Boko Haram.

2

Irak, Bagdad, 2014 Şapte deflagraţii provoacă moartea a 18 persoane şi 
rănirea altor 61.

3

Egipt, Sinai, 2015 Un soldat este ucis într-un atac cu DE comis în nordul 
regiunii.

4

Yemen, Lahij, 2015 Un atac terorist cu mortiere se soldează cu moartea 
unui copil.

5

Afganistan, Wardak, 2015 Detonarea unei mine de teren ucide un copil.
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Nu toţi foreign fighters, odată ajunşi în Siria şi 
Irak, îşi permanentizează şederea în aceste 
spaţii. Unii dintre aceştia sunt rapid ucişi în 
confruntări, pe când alţii decid să se întoarcă 
în Europa.
În unele cazuri, aceştia sunt trimişi înapoi în 
ţările de origine cu sarcini operative sau de 
sprijinire a grupărilor, iar alteori, pe fondul 
procesului de radicalizare parcurs, aleg din 
proprie iniţiativă să se implice în asemenea 
activităţi,  fără a fi coordonaţi din exterior.
Dar adesea, aceştia revin în statele de 
provenienţă ca urmare a deziluziilor. Dacă 
ideile promovate de grupările combatante 
sunt înţesate de imagini cu conţinut eroic, 
realitatea este departe de această viziune. 
Lipsurile materiale, interdicţiile de 

comunicare cu familia, foamea şi ororile 
războiului îi fac pe mulţi europeni să regrete 
decizia de a se alătura jihadului şi să se 
întoarcă în Europa. Cei mai mulţi dintre 
aceştia revin profund marcaţi, traumatizaţi 
de cele văzute şi cu puţine şanse reale de a se 
reintegra în societate. Uneori, sunt pasibili să 
răspundă legal pentru că s-au alăturat 
grupărilor teroriste.
Femeile din Europa care se alătură Daesh, 
(cunoscute ca jihad brides sau mirese 
jihadiste) sunt cea mai vulnerabilă categorie. 
Odată ajunse în „califat”, devin, practic, 
prizoniere şi, deşi se răzgândesc rapid, 
rareori mai au posibilitatea de a se întoarce 
acasă.

 
Returnees - motivaţia reîntoarcerii
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6

Turcia, Diyarbakîr, 2015 Atacurile cu bombă comise în timpul unui miting 
electoral al Partidului Democratic al Poporului (HDP) se soldează cu patru 
morţi şi sute de răniţi.

7

Algeria, Batna, 2015 Al-Qaeda din Maghrebul Islamic revendică atentatul cu 
bombă artizanală comis asupra unor înalţi funcţionari din ministerul apărării.

8

Irak, Bagdad, 2015 Un oficial al ministerului apărării este ucis în urma unui 
atac cu DEI.

9

Cehia, Praga, 2015 Locuinţa ministrului apărării, Martin Stropnicky, este 
vizată de un atac cu sticle incendiare aruncate de persoane necunoscute.

10

Egipt, Luxor, 2015 Un atac sinucigaş cu maşină-capcană executat la templul 
antic Karnak se soldează cu rănirea a patru egipteni.

11

Siria, 2015 Într-un dublu atac terorist cu DE sunt ucise patru persoane.

12

Siria, Homs, 2015 Un atac sinucigaş se soldează cu moartea a 30 de civili.
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Riscurile asociate fenomenului reprezentat 
de returnees sunt considerate în UE ca fiind la 
un nivel ridicat, având în vedere 
probabilitatea crescută ca aceştia să se 
implice în activităţi neoperaţionale (culegere 
de fonduri, suport logistic, propagandă, 
radicalizare, recrutare) şi operaţionale, 
inclusiv sub coordonarea entităţilor din Siria 
alături de care au luptat.
În Europa, returnees pot plănui atacuri 
teroriste la indicaţia entităţii teroriste de 
partea căreia au luptat sau din proprie 
iniţiativă. De altfel, au existat situaţii recente 
în care a fost evidenţiată capacitatea 
acestora de a organiza şi executa un atac pe 
continent.

De asemenea, unii dintre returnees pot să 
îndeplinească rolul de recrutori pe teritoriul 
european, urmărind să radicalizeze şi 
recruteze alte persoane ca foreign fighters 
sau atentatori în spaţiul  european.
În unele state ale UE, returnees pot fi judecaţi 
şi încarceraţi. În închisori aceştia pot 
radicaliza şi recruta cu uşurinţă alţi deţinuţi. 
Pentru monitorizarea returnees, serviciile de 
informaţii sunt nevoite să aloce importante 
resurse umane, tehnice şi financiare.

 
Returnees - riscuri pentru Europa
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13

Irak, Baiji, 2015 O serie de atentate sinucigaşe ale Daesh, în care autor este şi 
un cetăţean britanic, se soldează cu 11 morţi.

14

Libia, Cyrenaica, 2014 Şapte copii sunt ucişi într-un atac cu rachete.

15

Ciad, N’Djamena, 2015 Un atac terorist comis asupra academiei de poliţie 
de către Boko Haram se soldează cu 33 de morţi şi 100 de răniţi.

16

Tunisia, Sidi Bouzid, 2015 Daesh revendică un atac terorist în urma căruia 
sunt ucişi trei poliţişti şi alţi 12 sunt răniţi.

17

Niger, Lamana şi Ngoumao, 2015 Boko Haram ucide, prin incendiere şi 
împuşcare, 38 de persoane, majoritatea femei şi copii.

18

Turcia, 2015 Dispozitive improvizate explodează în Adana şi Mersin, rănind 
peste opt persoane.

19

Afganistan, Kabul, 2015 Un atac terorist sinucigaş cu maşină-capcană se 
soldează cu uciderea a cel puţin cinci persoane.
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La nivelul UE, eforturile pentru combaterea 
fenomenului foreign fighters şi returnees se 
concentrează pe întărirea cooperării şi 
schimbului de informaţii între statele membre. 
Un rol crucial în împiedicarea deplasărilor în 
scop jihadist îl au controalele la frontieră, la 
intrarea şi ieşirea din spaţiul Schengen, precum 
şi la frontierele externe ale UE.
În baza legislaţiilor naţionale, în unele state 
europene au fost deja adoptate măsuri 
preventive împotriva celor care se alătură 
grupărilor jihadiste, în timp ce în altele sunt 
deja iniţiate demersuri de creare a unui cadru 
legislativ prin care aderarea la asemenea 
structuri să fie incriminată. În prezent, la nivel 
naţional, nu există un cadru legal care să 
incrimineze în mod explicit ca infracţiune/act 
de terorism deplasările către şi revenirile din 

spaţii de conflict. Există însă mecanisme 
eficiente prin care persoanelor suspecte de 
conexiuni cu terorismul le este limitat accesul 
pe teritoriul României prin aplicarea măsurilor 
de prevenire.
SRI, ca autoritate naţională în domeniul 
prevenirii şi combaterii terorismului, are o 
a bo rda re  em in amen te  p reven t i v ă , 
monitorizând cu atenţie persoanele suspecte a 
fi returnees ori foreign fighters pentru a evita 
materializarea oricăror riscuri teroriste. O 
componentă esenţială a demersurilor 
preventive constă în cooperarea cu structurile 
naţionale cu responsabilităţi în prevenirea şi 
combaterea terorismului, dar şi cu parteneri 
externi.

 
Foreign fighters şi returnees - prevenţie şi combatere



20

Yemen, Sana’a, 2015 Două persoane sunt ucise şi alte şase rănite după 
explozia unei maşini-capcană în faţa moscheii Qiba Al-Mahdi.

21

Arabia Saudită, Sir, 2015 Un civil este ucis în urma unui atac terorist cu 
mortiere.

22

Afganistan, Kabul, 2015 Un atac sinucigaş cu maşină-capcană comis de 
talibani asupra clădirii parlamentului se soldează cu doi morţi şi 28 de răniţi.

23

Nigeria, Gujba, 2015 20 de persoane sunt ucise şi alte 50 rănite într-un 
atentat sinucigaş comis de o fată de 12 ani.

24

Somalia, Mogadishu, 2015 Un atac terorist executat asupra Ambasadei 
Emiratelor Arabe Unite se soldează cu moartea a 16 persoane.

25

Siria, Kobane, 2015 În urma unui atac susţinut al Daesh asupra localităţii, cel 
puţin 25 de persoane sunt ucise şi alte 75 rănite.

26

Franţa, Saint Quentin Fallavier, 2015 Managerul unei uzine de produse 
chimice este decapitat de Yassin Salhi, persoană cu legături teroriste şi angajat 
ca şofer al societăţii.
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Sâmbătă, 24 mai 2014, un individ a coborât 
dintr-o maşină şi a deschis focul asupra 
persoanelor aflate la intrarea în muzeul 
evreiesc din Bruxelles, după care s-a urcat în 
autoturism şi a fugit. Doi turişti israelieni şi 
un voluntar francez au murit.
Atentatorul, cetăţeanul francez Mehdi 
Nemouche, a fost arestat la 30 mai 2014 în 
autogara Saint-Charles din Marsilia de către 
vameşi, în timp ce se afla la bordul unui 
autocar ce venea de la Amsterdam via 
Bruxelles. În bagajele sale au fost găsite o 
armă Kalaşnikov şi un revolver cu muniţie 
(similare celor utilizate în atacul terorist de 
la muzeu), precum şi o cameră portabilă de 
tip GoPro. Cardul de memorie al aparatului 

foto conţinea un videoclip cu o persoană 
(având semnalmentele suspectului) care 
revendica atacul. 
Mehdi Nemouche a fost condamnat de 
şapte ori în zece ani şi a fost închis pentru 
tentativă de furt cu recidivă (decembrie 
2007 - decembrie 2012). În perioada 
petrecută în detenţie, acesta a parcurs un 
proces de radicalizare, ca urmare a 
frecventării unui grup de deţinuţi islamişti 
radicali.
Cetăţeanul francez se întorsese de câteva 
luni în Europa, după ce petrecuse un an 
alături de jihadişti în Siria.

 
Returnees - studiu de caz



27

India, Meghalaya, 2015 Nouă civili sunt răniţi de explozia unui DE.

28

Egipt, Cairo, 2015 Procurorul general, Hisham Barakat, este ucis în urma unui 
atac terorist cu bombă, revendicat de organizaţia Rezistenţa Populară din 
Gizeh.

29

Irak, Bagdad, 2015 Explozia unei maşini-capcană se soldează cu uciderea a 
15 persoane.

30

Afganistan, Kabul, 2015 17 civili şi mai mulţi militari sunt răniţi într-un 
atentat sinucigaş ce avea ca ţintă un convoi NATO.

1

Nigeria, Borno, 2014 Explozia unui DE se soldează cu moartea a 18 civili.

2

Afganistan, Kabul, 2014 Într-un atac sinucigaş executat de talibani sunt ucişi 
11 civili.

3

Irak, Salah ad Din, 2013 Cinci persoane sunt ucise şi alte 21 rănite în 
explozia unei maşini-capcană.

69

Iunie

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică



IULIE





72

Nu doar bărbaţii sunt ţinte ale propagandei 
Daesh. Prin intermediul unor canale media 
dedicate, Daesh încearcă permanent să 
recruteze persoane de sex feminin, 
propunându-le să se alăture aşa-zisului califat, 
ca soţii ale luptătorilor. Până la jumătatea anului 
2015, peste 600 de femei tinere, unele 
adolescente, au plecat din Occident spre Siria 
având ca obiectiv aderarea la cauza jihadistă, 
prin căsătoria cu luptători. Este posibil ca 
multe dintre acestea să-şi fi creat o imagine 
idilică şi romanţată a statutului de mireasă 
jihadistă, bazându-se exclusiv pe informaţiile 
oferite (chiar şi online) de adepţii Daesh.
Din păcate, ca şi în cazul foreign fighters, 
realitatea este departe de cea prezentată în 
propaganda Daesh. Odată alăturate 

organizaţiei teroriste, devin prizoniere, 
libertatea de acţiune ori decizie le este limitată 
şi sunt rapid căsătorite cu luptători pe care nici 
nu îi cunosc. Doar foarte puţine ajung să lupte 
şi acestea sunt în general utilizate în atentate 
sinucigaşe. Cel mai adesea, femeile sunt tratate 
ca sclave sexuale de către luptători.
Celor mai multe le este extrem de dificilă 
adaptarea la sharia, legea islamică, trecerea de 
la libertatea occidentală la constrângerile 
dintr-o comunitate fundamentalistă fiind dificil 
de acceptat. Deziluziile apar rapid, însă prea 
târziu pentru a-şi recăpăta libertatea. Iar cele 
care reuşesc să fugă sunt, la întoarcerea în 
Occident, adesea arestate pentru că s-au 
alăturat Daesh sau se tem de răzbunare din 
partea organizaţiei.

 
Miresele jihadiste - cine sunt?



Iulie

4

Nigeria, Borno, 2014 Şase militari decedează în timpul unui atac armat comis 
de Boko Haram.

5

Kenya, Coast, 2014 Într-un atac armat comis de Al-Shabaab sunt ucişi 20 de 
civili. 

6

Yemen, Abyan, 2014 Un atac armat coordonat de Al-Qaeda în Peninsula 
Arabă se soldează cu şase victime din rândul militarilor.

7

Afganistan, Herat, 2014 Cinci ofiţeri de poliţie sunt ucişi de talibani într-un 
atac armat.

8

Tailanda, Pattani, 2013 Luptători islamişti detonează în incinta unei şcoli o 
serie de bombe, în deflagraţie fiind ucise opt persoane.

9

Afganistan, Herat, 2013 17 femei şi copii sunt omorâţi de explozia unor DE 
amplasate de islamişti într-o zonă publică.  Alte şapte persoane sunt rănite.

10

Irak, Salah Ad Din, 2014 11 fermieri sunt răpiţi de Daesh. 
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Femeile occidentale nu se alătură Daesh 
doar pentru a se căsători cu luptători. 
Întoarcerea la un rol tradiţional al femeii 
musulmane este un punct de atracţie pentru 
multe dintre ele. Importantă este şi dorinţa 
de a aparţine unei comunităţi de femei cu 
care să împărtăşească aceleaşi abordări 
religioase. Multe dintre acestea părăsesc 
spaţiul occidental, nemulţumite de 
„obiectificarea” la care consideră că sunt 
supuse femeile. Altele se simt persecutate şi 
izolate şi speră să găsească în Siria un stat în 
care pot trăi în acord cu cerinţele islamului.
Influenţate de propaganda online a Daesh, 
multe dintre acestea cred că vor putea 

participa activ, inclusiv ca luptătoare, la 
activităţile grupării; fotografii accesate pe 
internet, ilustrând femei în hijab şi înarmate, 
le întăresc aceste false idei. 
Odată ajunse însă în teritoriile controlate de 
Daesh, femeile occidentale care se alătură 
organizaţiei se găsesc într-o stare de 
captivitate asemănătoare sclaviei. Realitatea 
este departe de utopia prezentată de Daesh, 
pe lângă captivitate, femeile trebuind să facă 
faţă  privaţiunilor specifice unei vieţi extrem 
de dure şi austere.

 
Miresele jihadiste - motivaţie şi aspiraţii



11

Afganistan, Herat, 2014 Talibanii execută un atac armat asupra a trei ofiţeri 
de poliţie.

12

Egipt, Dabaaya, 2013 Un terorist islamist atacă cu DE un sat creştin, 
omorând patru localnici şi rănind alţi 32. 

13

Irak, Bagdad, 2013 Explozia unui DE amplasat într-o moschee de un grup de 
islamişti se soldează cu decesul a 16 persoane şi rănirea altor 31. 

14

Irak, 2013 19 atacuri cu DE se soldează cu 106 morţi şi 177 de răniţi.

15

Nigeria, Borno, 2014 Nouă civili sunt ucişi în timpul unui atac armat comis 
de Boko Haram.

16

Irak, Muqdadiyah, 2013 În urma confruntărilor intersectare violente dintre 
şiiţi şi sunniţi, un grup de islamişti atacă o moschee, rezultând moartea a şase 
persoane şi rănirea altor 17.

17

Nigeria, Borno, 2014 Boko Haram execută un atac armat căruia îi cad 
victime 66 de civili.
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Samra Kesinovici (16 ani) şi Sabina 
Selimovici (15 ani), două tinere austriece de 
origine bosniacă, au dispărut în aprilie 2014, 
lăsând în urma lor doar un bilet prin care îşi 
notificau părinţii cu privire la dorinţa de a 
lupta în Siria.
Cele două au călătorit cu avionul până în 
Ankara, apoi pe jos până în Siria, traversând 
Adana, o regiune din sudul Turciei. Imediat 
după intrarea în Siria, cele două au fost 
măritate cu luptători ai Daesh şi „cazate” în 
Raqqa.
Familiile celor două au avut contacte limitate 
cu ele, singurele ştiri fiind mesajele şi 
postările pe care fetele le încărcau pe 
reţelele sociale. În unele din aceste poze 
apăreau înarmate cu pistoale mitralieră 

Kalaşnikov şi înconjurate de luptători ai 
Daesh. Autorităţile austriece consideră că 
imaginile au fost difuzate cu rol de 
propagandă şi recrutare a unor noi tinere 
europene. Potrivit unor oficiali ai ONU, una 
din cele două fete ar fi murit în timpul unei 
lupte, iar despre cealaltă se ştie doar că a 
dispărut fără urmă.
La scurt timp de la plecarea lor, poliţia 
austriacă l-a arestat pe Mirsad O., un imam 
bosniac stabilit în Viena, sub acuzaţiile de 
recrutare, instigare şi facilitare a deplasării în 
scop jihadist.

 
Mirese jihadiste - studiu de caz



18

Afganistan, Logar, 2015 Opt civili sunt executaţi prin împuşcare de islamişti.

19

Egipt, Wadi al-Gadid, 2014 22 de militari sunt ucişi într-un atac armat comis 
de Ansar Bayt Al-Maqdis. 

20

Irak, Babil, 2015 Explozia în serie a mai multor DE amplasate de luptători ai 
Daesh se soldează cu rănirea a 71 de persoane şi decesul a 25.

21

Irak, Bagdad, 2015 Echipe de insurgenţi atacă închisorile Abu Ghraib şi Taji, 
omorând 27 de persoane şi rănind 32.

22

Siria, Khan al-Assal, 2015 Militanţi ai Jabhat Al-Nusra execută 51 de soldaţi 
capturaţi anterior.

23

Afganistan, Wardak, 2015 Un atentat sinucigaş comis de un islamist se 
soldează cu decesul a opt persoane şi rănirea altor cinci.

24

Irak, Bagdad, 2015 Un islamist detonează o bombă amplasată în incinta unui 
restaurant. 16 persoane sunt ucise şi alte 20 rănite.
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Nicio femeie de religie musulmană din 
România nu este membră de facto a vreunei 
organizaţii teroriste şi nici nu există mirese 
jihadiste originare din ţara noastră, pe 
coordonatele descrise în articolele 
precedente.
Într-un mod cu totul excepţional, au existat 
cazuri de femei contactate în mediul online 
de străini cu legături jihadiste, aflaţi ei însişi în 
zone cu problematică teroristă activă, cu 
scopul de a încheia căsătorii. Indivizii 
urmăreau să ajungă în Europa, să desfăşoare 
activităţi de propagandă prin intermediul lor 
sau să le aducă în zonele de conflict.
Ca elemente generale, femeile astfel 
abordate au cetăţenie română şi locuiesc pe 

teritoriul naţional, sunt necăsătorite şi 
foarte tinere. Cei care le-au contactat 
simpatizează sau sunt membri ai unei 
organizaţii teroriste şi au prezenţă activă în 
mediul online.

 
Mirese jihadiste - experienţa României
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25

Nigeria, Kaduna, 2014 Mişcarea Islamică din Nigeria execută 33 de şiiţi.

26

Pakistan, Kurram, 2015 În explozia a două DE sunt ucise 60 de persoane şi 
rănite alte 200.

27

Nigeria, Borno, 2015 Boko Haram organizează un atac armat soldat cu 55 de 
victime, dintre care 43 de morţi. 

28

Irak, Diyala, 2015 15 civili şiiţi sunt executaţi de Daesh.

29

Libia, Tripoli, 2015 Nouă civili sunt ucişi în timpul unui atac cu rachete 
executat de islamişti. 

30

Tunisia, Jebel Chaambi, 2015 Opt ofiţeri de poliţie sunt executaţi prin 
decapitare de luptători Al-Qaeda.

31

Afganistan, Nouristan, 2015 Un atac armat comis de talibani se soldează cu 
decesul a cinci civili.
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Daesh a dezvoltat metodele tradiţionale ale 
jihadului qaedist, erijându-se, spre deosebire 
de reţeaua condusă de Ayman Al-Zawahiri, 
într-o entitate bine del imitată şi  
conceptualizată, cu o formă de conducere şi 
organizare centralizată, şi prin asumarea 
titulaturii de „stat” cu putere, agendă şi 
obiective clare.
Astfel este explicabilă „atracţia” fără 
precedent a simpatizanţilor europeni ai 
jihadului global, care s-au alăturat în număr 
mare luptătorilor din Siria. Spre deosebire 
de retorica tradiţională a Al-Qaeda, strategia 
de comunicare a Daesh poate fi împărţită pe 
două direcţii distincte:
a) brand unic, ce include sigla, steagul şi 
conceptul de „stat”/ „califat”. Din punct de 
vedere strategic, aceste elemente au scopul 

de a reflecta „statutul” bine determinat al 
organizaţiei, care, din perspectiva posibililor 
aspiranţi, facilitează asocierea clară cu o 
entitate.
b) diseminarea propagandei pe canale 
multiple, în limbi diferite, aspect ce reflectă 
capacitatea organizaţiei de a se racorda la 
multiplele forme de comunicare curente şi 
interesul de a atrage orice musulman.
Mai mult, a fost observat şi proiectul Daesh 
de creare a unui califat virtual, unul din 
primele obiective fiind atacarea online a 
infrastructurii critice a SUA.
Recent, în contextul valului de refugiaţi, în 
mediul online a apărut „How to survive în 
the West. A Mujahid Guide - 2015“, 
publicaţie online destinată luptătorilor aflaţi 
în Europa/Occident.

 
Daesh - particularităţile propagandei teroriste
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1

Irak, Ninawa, 2014 35 de etnici kurzi sunt ucişi de Daesh în timpul unui atac 
armat. Alte 33 de persoane cad victime ale atacurilor jihadiştilor în diferite 
provincii din nord-estul ţării.

2

Irak, 2014 20 de persoane sunt ucise, inclusiv prin decapitare, în oraşul 
Kirkuk.

3

Afganistan, Jalalabad, 2013 Trei terorişti sinucigaşi se aruncă în aer în 
apropierea consulatului Indiei, omorând nouă persoane şi rănind alte 24.

4

Irak, Ninawa, 2014 70 de etnici yazidi sunt executaţi de Daesh.

5

Irak, Ninawa, 2014 11 civili sunt răpiţi şi ucişi de Daesh. 

6

Irak, 2014 88 de civili şi militari sunt ucişi în şapte atacuri comise simultan în 
nord-estul ţării.

7

Irak, 2013 15 atacuri ale insurgenţilor (majoritatea cu DE) se soldează cu 34 
de morţi şi 45 de răniţi.
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În ultimii ani, organizaţiile teroriste şi-au 
regândit şi adaptat constant acţiunile. Însăşi 
apariţia Daesh şi declararea califatului 
reprezintă o nouă formă de terorism prin 
care se urmăreşte legitimarea formării unui 
nou stat şi nu doar susţinerea unei idei sau a 
unei  cauze. Daesh reprezintă un moment de 
cotitură în propagarea mesajelor radicale: 
prin acestea, structura caută să-şi 
consolideze poziţia de principală organizaţie 
islamistă a momentului.
În era Daesh, ritmul radicalizării este extrem 
de alert, fiind evidentă o „ardere” a etapelor 
clasice ale radicalizării şi o mai mare 
disponibilitate pentru trecerea la acţiune a 
persoanelor expuse mesajelor islamiste. 
Procese care în trecut durau luni sau ani se 

finalizează în prezent în câteva săptămâni.
Dacă înainte era necesară interacţiunea 
directă cu un aşa-numit mentor, în prezent, 
mediul online reprezintă principalul 
instrument prin care persoanele vulnerabile 
iau contact cu mesajele jihadiste. Clipurile 
video extrem de violente, prezentarea 
eroică a succeselor operaţionale ale Daesh, 
publicaţiile online, multitudinea de mesaje şi 
comentarii din social-media reprezintă tot 
atâţia factori de declanşare şi grăbire a 
proceselor de radicalizare violentă.
Primele şi cele mai evidente efecte? Apariţia 
unui număr impresionant de adepţi în 
comunităţile musulmane din spaţiul 
occidental.

 
Daesh - particularităţile radicalizării violente



August

8

Yemen, Hadhramout, 2014 19 militari sunt răpiţi de Al-Qaeda în Peninsula 
Arabă.

9

Irak, Ninawa, 2014 Daesh este responsabilă de răpirea a 150 de civili.

10

Nigeria, Borno, 2014 Organizaţia teroristă Boko Haram revendică răpirea a 
100 de persoane.

11

Nigeria, Borno, 2013 Un atac al Boko Haram se soldează cu 47 de morţi.

12

Egipt, Sinai, 2015 Ansar Bayt Al-Maqdis îl decapitează pe cetăţeanul croat 
Tomislav Salopek, capturat pe 22 iulie în nordul ţării. Acesta era angajat la o 
filială a unui grup francez specializat în explorarea subsolului.

13

Irak, 2014 Şase atacuri comise de jihadişti se soldează cu peste 50 de victime.

14

Egipt, Kerdasa, 2013 Susţinători ai Fraţilor Musulmani deschid focul asupra 
unei  secţii de poliţie, omorând 15 poliţişti.
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În urma măsurilor specifice întreprinse de 
Serviciul Român de Informaţii, la 31 martie 
2015, Curtea de Apel Bucureşti a dispus 
declararea ca persoane indezirabile a şase 
cetăţeni străini (cinci pentru o perioadă de 
şapte ani şi unul pentru trei ani).
Cetăţenii străini se aflau în România în calitate 
de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale 
cu capital străin, însă s-a stabilit că în fapt, 
prezenţa şi activităţile lor pe teritoriul naţional 
constituiau riscuri şi ameninţări la adresa 
securităţii naţionale. 
Concret, cei şase erau afiliaţi ideologiilor 
radicale promovate de Daesh şi Al-Qaeda, fiind 
în contact cu elemente teroriste din exteriorul 
ţării noastre. Mai mult, aceştia se aflau în stadii 
avansate de radicalizare, constituindu-se într-

un grup ermetic, pe considerente de natură 
jihadistă. Totodată, cetăţenii străini desfăşurau 
activităţi de propagandă jihadistă şi recrutare, 
vizând atragerea unor români la ideologia 
islamistă şi îndrumarea lor spre zone cu 
problematică teroristă (în vederea realizării 
unei pregătiri religioase sau militare).

 
Daesh - indezirabili în România



15

Liban, Beirut, 2013 Un membru al grupării Brigăzile Aishei se aruncă în aer 
într-o comunitate şiită, omorând 27 de persoane şi rănind 336.

16

Libia, Sirte, 2015 Luptători ai Daesh decapitează 12 persoane, pe care 
ulterior le crucifică.  Alte câteva zeci de persoane sunt ucise prin incendiere.

17

Tailanda, Bangkok, 2015 Cel puţin 21 de persoane sunt ucise şi alte 123 
rănite în explozia unei bombe în apropierea unui sanctuar şi a unui centru 
comercial.

18

Irak, Kirkuk, 2013 Un angajat guvernamental este răpit, torturat şi ucis de un 
grup de islamişti.

19

Siria, 2015 Kaled Al-Assad, fost director al Antichităţilor din oraşul antic 
Palmira, este decapitat de Daesh.

20

Nigeria, Dumba, 2013 44 de persoane sunt torturate şi apoi ucise, iar alte 12 
rănite într-un atac organizat de islamişti.

21

Turcia, Agri, 2014 Doi militari sunt ucişi în timpul unui atac armat executat de 
PKK.
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În urma măsurilor specifice întreprinse de 
Serviciul Român de Informaţii, Curtea de Apel 
Bucureşti a dispus declararea ca persoane 
indezirabile a doi cetăţeni tunisieni (pentru o 
perioadă de zece ani). 
Prin intermediul măsurilor investigative 
specifice Serviciului, s-a stabilit că cei doi străini 
au desfăşurat activităţi de propagandă cu 
caracter extremist în favoarea organizaţiei 
teroriste Daesh. Mai mult, tunisienii au acţionat 
în vederea coagulării şi radicalizării unui grup 
de persoane adepte ale entităţii menţionate. 
Ulterior sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, 
cetăţenii tunisieni au fost luaţi în custodie  

publică de către Inspectoratul General pentru 
Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, în vederea îndepărtării de pe teritoriul 
naţional.

 
Daesh - indezirabili în România



22

Siria, Alep, 2013 Şase persoane sunt ucise şi alte 19 rănite într-un atentat 
sinucigaş ce viza o ceremonie de absolvire a unei instituţii de învăţământ.

23

Irak, Kirkuk, 2013 31de persoane sunt ucise într-un atac cu DE comis de 
jihadişti.

24

Somalia, Hiiraan, 2014 Al-Shabaab execută un atac armat căruia îi cad 
victime şase civili.

25

Yemen, Sana’a, 2013 Luptători Al-Qaeda revendică atacul cu bombe comis 
asupra unui autobuz care transporta cadeţi de aviaţie, omorând 12 şi rănind alţi 
11.

26

Siria, Latakia, 2013 Un  cleric şiit este răpit,  torturat şi executat de militanţi 
islamişti.

27

Afganistan, Farah, 2013 Talibanii asasinează şase şoferi ai unui convoi ISAF, 
alte 10 persoane fiind rănite.

28

Irak, 2014 25 de persoane sunt ucise de Daesh în opt atacuri executate de 
islamişti în Anbar, Babil, Diyala, Kirkuk, Ninawa.
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James Wright Foley (18.10.1973- 
19.08.2014) a fost primul dintr-o serie de 
ostatici occidentali decapitaţi de către 
Daesh. Americanul a fost răpit pe 12 
noiembrie 2012 în nord-vestul Siriei, unde 
era corespondent de război, împreună cu 
translatorul său şi jurnalistul britanic John 
Cantlie.
O operaţiune a SUA de salvare a ostaticilor 
a eşuat, reprezentanţi ai autorităţilor 
americane precizând la momentul respectiv 
că grupul de occidentali fusese mutat cu 
puţin timp înainte .
Decapitarea a fost făcută publică pe 19 
august 2014, printr-un material video 
încărcat pe YouTube. Filmul îl prezintă pe 
James Foley îmbrăcat în portocaliu, citind un 

mesaj redactat de Daesh, prin care critică 
SUA pentru atacurile aeriene din Irak şi-l 
acuză pe fratele său pentru perioada în care 
a fost militar.
La rândul său, britanicul Jihadi John, călăul 
jurnalistului, citeşte un discurs de acuzare a 
SUA şi a preşedintelui Barack Obama şi 
solicită imperativ încheierea intervenţiei 
militare americane în Irak.
Filmul nu prezintă decapitarea propriu-zisă, 
ci momentele imediat următoare, însoţite 
de ameninţarea lui Jihadi John cu privire la 
intenţia de decapitare a lui Steven Sotloff, un 
alt jurnalist american (ucis în august 2014).
Foley mai fusese răpit în Libia, în aprilie 2011, 
de forţe loiale fostului preşedinte Muammar 
Gaddafi.

 
Daesh - decapitarea lui James Wright Foley



29

Irak, Ninawa, 2014 Un etnic kurd este decapitat de Daesh.

30

Afganistan, Farah, 2014 Talibanii execută un atac armat soldat cu moartea a 
11 civili.

31

Afganistan, Sangin, 2013 Un grup de islamişti ucide prin împuşcare 12 
afgani. 

1

Irak, Ninawa, 2014 15 etnici yazidi sunt ucişi de Daesh într-un atac armat.

2

Siria, 2014 Daesh îl decapitează pe jurnalistul american Steven Sotloff.

3

Irak, Anbar, 2014 16 civili sunt executaţi de Daesh.

4

Afganistan, Ghazni, 2014 18 civili sunt ucişi într-un atac terorist comis de 
talibani.
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Peter Theophilus Eaton Padnos, jurnalist 
american, a fost răpit în octombrie 2012, în 
Siria, în apropierea frontierei cu Turcia şi 
plasat ulterior într-un fost penitenciar sirian. 
Potrivit propriilor sale declaraţii, a fost 
deţinut de Jabhat Al-Nusra, una dintre cele 
mai importante organizaţii teroriste din 
Siria.
Sub pseudonimul jurnalistic de Peter Theo 
Curtis, cetăţeanul american s-a aflat iniţial în 
Orientul Mijlociu pentru documentarea 
cărţii „Undercover Muslim”, iar ulterior s-a 
angajat într-o şcoală islamică din Damasc.
În timpul detenţiei sale, Peter Theo Curtis a 
fost supus unui tratament similar cu al 
celorlalţi jurnalişti capturaţi de Daesh, fiind 

torturat în mod repetat. Într-o filmare 
obţinută de presă, apare legat de mâini şi 
implorând să se facă ceva pentru a-l salva, în 
caz contrar urmând să fie ucis. Alături de el 
se afla un bărbat înarmat.
Americanul a fost eliberat din captivitate pe 
24 august 2014, la doar patru zile de la 
anunţarea decapitării lui James Foley, şi 
predat reprezentanţilor ONU în zona 
Înălţimilor Golan, aflată sub control israelian. 

 
Jabhat Al-Nusra - răpirea jurnalistului Peter Theo Curtis
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5

Pakistan, Jamrud, 2013 Talibanii detonează o bombă în proximitatea unei 
şcoli de fete, rănind 16 eleve.

6

Libia, Tripoli, 2014 Un atac cu artilerie se soldează cu 18 morţi din rândul 
civililor.

7

Somalia, Shabellaha Hoose, 2014 15 civili sunt ucişi de Al-Shabaab într-un 
atac cu maşină-capcană.

8

Turcia, Mus, 2014 PKK răpeşte zece copii turci.

9

Siria, Alep, 2012 O maşină-capcană este detonată în apropierea a două 
spitale, omorând 30 de persoane şi rănind alte 64, majoritatea civili.

10

Irak, Ninawa, 2014 31 de poliţişti sunt executaţi de Daesh.

11

Libia, Benghazi, 2012 Militanţi înarmaţi ai Ansar Al-Sharia atacă şi incendiază 
Consulatul SUA, provocând decesul ambasadorului SUA, J. Christopher 
Stevens şi a altor trei membri ai delegaţiei.
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La 24 decembrie 2014, avionul militar pilotat 
de locotenent Muath Al-Kasasbeh s-a 
prăbuşit în Siria, în timpul unei misiuni de 
luptă. Forţele Aeriene Iordaniene au precizat 
că incidentul s-a produs ca urmare a unor 
probleme tehnice ale avionului, în timp ce, 
potrivit Daesh, avionul a fost doborât de o 
rachetă trasă de luptătorii săi.
Muath Al-Kasasbeh s-a paraşutat şi a fost 
capturat de Daesh în cursul aceleiaşi zile. 
Organizaţia teroristă l-a folosit (alături de un 
alt prizonier, japonezul Kenji Goto) ca 
monedă de schimb în negocierile ce au vizat 
eliberarea de către iordanieni a teroristei 
Sajida Al-Rishawi.
După solicitări repetate ale autorităţilor 
iordaniene de a le fi furnizate dovezi cu 

privire la situaţia reală a pilotului, Daesh a 
lansat public, în februarie 2015, un film în 
care este prezentată moartea prin 
incendiere a ofiţerului.
Uciderea lui Muath Al-Kasasbeh a provocat 
un puternic val de nemulţumire şi revoltă în 
Iordania, dar şi acuzaţii din partea liderilor 
arabi şi musulmani.
În timpul detenţiei, ofiţerul iordanian a fost 
intervievat de redactori ai revistei Dabiq, 
publicaţie online a Daesh. La final, a fost 
întrebat dacă ştie ce va face Daesh cu el;  
Muath Al-Kasasbeh a răspuns: „Da… Mă vor 
omorî”.

 
Daesh - incendierea pilotului Muath Al-Kasasbeh
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12

Egipt, Sahel Selim, 2013 Doi creştini sunt împuşcaţi mortal după ce au 
refuzat să plătească musulmanilor taxa "jizya".

13

Siria, 2014 Statul Islamic îl decapitează pe cetăţeanul britanic David Haines.

14

Irak, Mosul, 2013 27 de şiiţi, participanţi la o înmormântare, sunt ucişi într-un 
atentat sinucigaş.

15

Afganistan, Nimroz, 2013 Explozia unei mine terestre a omorît 15 persoane 
şi a rănit 25.

16

Pakistan, Lower Dir, 2012 Explozia unui DEI amplasat pe o şosea ucide 14 
săteni şi răneşte alţi şapte.

17

Nigeria, Borno,  2013 Boko Haram a asasinat 143 de persoane.

18

Turcia, Provincia Bingol, 2012 Un convoi militar turc este atacat cu RPG şi 
armament uşor, de cãtre luptãtori ai PKK, zece soldaţi fiind ucişi şi peste 60 
rãniţi.
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La 22 octombrie 2014, Michael Zehaf-Bibeau a 
deschis focul asupra unui militar neînarmat 
aflat de gardă la Memorialul Naţional al Eroilor 
din Ottawa, după care a ridicat braţele într-un 
gest de triumf. Victima, în vârstă de 24 de ani, 
era caporal în Regimentul Aryyll and 
Sutherland Highlanders of Canada. După 
atentat, Michael Zehaf-Bibeau s-a refugiat în 
clădirea parlamentului, unde a fost ucis în urma 
unui schimb de focuri cu forţele de ordine.
Michael Zehaf-Bibeau s-a născut în 1982, sub 
numele de Joseph Paul Michael Bibeau, ca fiu al 
unui imigrant libian, fost luptător în conflictul 
civil din Libia, din anul 2011. Prenumele 
musulmane, Abdallah Bulgasem Zehaf-Bibeau, 
i-au fost adăugate legal de părinţii săi în 1999, 
pentru a-i certifica moştenirea culturală. În 

anul 2004 s-a convertit la islam.
De-a lungul timpului a fost condamnat pentru 
vătămare corporală, posesie de arme şi 
substanţe ilegale, jafuri, furturi şi infracţiuni 
privind utilizarea frauduloasă a cardurilor 
bancare. Ulterior convertirii, Michael Zehaf-
Bibeau intenţiona să-şi părăsească ţara natală 
pentru a se stabili mai întâi în Libia şi apoi în 
Siria, ca luptător împotriva regimului condus 
de Bashar Al-Assad.
Având în vedere profilul său radicalizat şi 
preocupările jihadiste, autorităţile i-au reţinut 
paşaportul fiind considerat ca având un „grad 
ridicat de risc”.

 
Ottawa, Canada - atentat în Parlamentul canadian
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19

Irak, 2014 51 de civili sunt omorâţi într-o serie de atacuri cu maşini-capcană, 
iar alţi 26 sunt ucişi în atacuri armate şi cu DE.

20

Somalia, Mogadishu, 2012 Doi atentatori sinucigaşi se aruncă în aer în 
vecinătatea Palatului Prezidenţial, omorând 15 persoane, printre care 
directorul televiziunii naţionale şi doi jurnalişti de marcă.

21

Kenya, Nairobi, 2013 Atacul armat realizat de Al-Shabaab în centrul 
comercial  Westgate se soldează cu 68 de morţi şi 175 de răniţi.

22

Irak, 2014 Daesh ucide 15 civili şi răpeşte alţi 12. 

23

Pakistan, Peshawar, 2014 Explozia unei maşini-capcană se soldează cu 
moartea a cinci civili.

24

Algeria, Tizi Ouzou, 2014 Francezul Pierre Hervé Gourdel este decapitat 
de Jund al-Khilafah, grupare algeriană afiliată Daesh. 

25

Yemen, Al Dali, 2014 Al-Qaeda din Peninsula Arabă execută cinci civili.
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În august 2013, Daesh a răpit-o pe Kayla 
Mueller, o americancă de 25 de ani aflată în Siria 
în calitate de membră a unor asociaţii 
umanitare de ajutorare a refugiaţilor. La 
momentul răpirii, tânăra părăsea un spital din 
Alep, Siria, administrat de Medici Fără 
Frontiere. Kayla Mueller avea o bogată 
experienţă în activitatea umanitară, ulterior 
finalizării studiilor implicându-se în proiecte în 
India, Israel, Teritoriile Palestiniene, Turcia şi,  la 
final, Siria.
În perioada în care a fost deţinută de Daesh, 
tânăra a fost în mod repetat abuzată sexual de 
însuşi liderul organizaţiei, Abu Bakr Al-
Baghdadi. Alături de ea, erau răpite mai multe 
fete yazidi (o minoritate etnică), majoritatea 
transformate în sclave sexuale. De altfel, 

aspectele referitoare la condiţiile de detenţie 
ale americancei au fost furnizate autorităţilor 
de o tânără yazidi de 14 ani, care a reuşit să 
evadeze.
În februarie 2015, a fost anunţată moartea 
Kaylei Mueller. Nu sunt însă foarte clare 
condiţiile în care tânăra a murit, deşi Daesh 
susţine că s-a întâmplat în urma unui atac al 
Forţelor Aeriene Iordaniene. Fără a oferi 
detalii, autorităţile americane au precizat că 
tânăra a fost ucisă de Daesh.

 
Daesh - răpirea şi uciderea Kaylei Mueller
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26

Irak, Bagdad, 2013 Explozia a trei DE se soldează cu moartea a 24 de 
persoane şi rănirea altor 64.

27

Afganistan, Pakita, 2014 Talibanii execută trei persoane. 

28

Nigeria, Borno şi Kaduna, 2013 20 de civili sunt asasinaţi de islamişti.

29

Afganistan, Herat, 2014 Atacul armat executat de talibani se soldează cu 
decesul a trei poliţişti.

30

Irak, 2014 43 de civili sunt ucişi în atacuri cu maşini-capcană, mortiere şi 
rachete.

1

Irak, 2014 Patru persoane sunt rănite, alte 25 ucise şi trei răpite în zece 
atacuri teroriste simultane comise cu DE şi maşini-capcană.

2

Libia, Cyrenaica, 2014 40 de civili sunt ucişi într-un atentat terorist sinucigaş 
nerevendicat.
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Dimineaţa zilei de 20 decembrie 2014 a 
marcat, într-un restaurant din Sidney, 
începutul unei crize a ostaticilor, ce avea să 
dureze 16 ore. Atacatorul, Man Haron 
Monis, un bărbat în vârstă de 50 de ani de 
origine iraniană, a îndreptat un pistol spre 
managerul cafenelei, declarând că desfăşoară 
un atac în numele organizaţiei Daesh.
Iranianul a luat ostatici clienţii cafenelei, pe 
care i-a obligat să ţină în faţa ferestrelor un 
steag negru pe care era înscrisă shahada 
(mărturia de credinţă).
De-a lungul zilei, mai multe persoane au 
reuşit să evadeze, ca urmare a momentelor 
de neatenţie ale lui Monis şi a dificultăţilor pe 

care acesta le avea în a controla numărul 
relativ mare de persoane din local. 
Forţele de ordine au pătruns în cafenea, iar în 
urma intervenţiei au fost răniţi mai mulţi 
ostatici şi 3 persoane au decedat, printre 
care şi Man Haron Monis. 
Monis a primit azil politic în Australia în 1996, 
la momentul atacului fiind eliberat pe 
cauţiune, ca urmare a acuzaţiilor de 
complicitate la uciderea fostei soţii.
A trecut de la islamul şiit la cel sunnit, 
considerând că acesta este momentul în 
care a devenit cu adevărat musulman.

 
Sidney,  Australia - criza ostaticilor din cafenea
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3

Siria, 2014, Este publicat cel de-al patrulea material video în care Daesh 
decapitează un cetăţean occidental (cetăţeanul britanic Alan Henning).

4

Irak, 2014 32 de soldaţi sunt ucişi de Daesh în trei atacuri armate şi cu maşini-
capcană comise în Diyala,  Anbar şi Salah ad Din.

5

Irak, 2014 Zeci de civili sunt răpiţi de Daesh, dintre care 14 sunt executaţi.

6

Egipt, Sinai, 2014 Un minor în vârstă de 13 ani este ucis într-un atac cu DE.

7

Irak, 2014 59 de civili sunt ucişi în nouă atacuri teroriste. 

8

Irak, 2014 Peste 35 de persoane sunt ucise într-o serie de atacuri teroriste 
comise de Daesh în Anbar, Babil, Diyala, Ninawa şi Salah ad Din.

9

Turcia, Bingol, 2014 Doi ofiţeri de poliţie sunt ucişi într-un  atac armat.
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La 7 ianuarie 2015, doi bărbaţi, identificaţi 
ulterior drept Cherif şi Said Kouachi, au 
intrat înarmaţi în sediul revistei „Charlie 
Hebdo”, unde au ucis mai mulţi jurnalişti. 
Ulterior, s-au angajat într-un schimb de 
focuri cu doi poliţişti, unul dintre aceştia din 
urmă fiind executat în stradă.
La 8 ianuarie, Amedy Coulibaly a ucis o 
poliţistă ce investiga un incident în trafic. În 
aceeaşi zi, fraţii Kouachi au jefuit o 
benzinărie, pierzându-şi pentru a doua oară 
urma. 
O zi mai târziu, Cherif şi Said s-au baricadat 
într-o tipografie. Simultan, Coulibaly a luat 17 
ostat ic i  într-un magazin evreiesc , 
declarându-şi afilierea la Daesh şi asocierea 
cu ceilalţi doi atacatori din Paris. Trupele 

speciale au lansat o intervenţie coordonată 
în ambele locaţii, eliminându-i pe cei trei 
terorişti şi eliberând ostaticii. Atacurile 
teroriste s-au soldat cu 17 victime. 
Fraţii Kouachi sunt cetăţeni francezi de 
origine algeriană, provin dintr-o familie cu 
cinci copii, rămaşi orfani de la vârste fragede. 
Au călătorit în Yemen, iar pe parcursul 
evenimentelor au precizat că fac parte din 
Al-Qaeda din Yemen. Amedy Coulibaly s-a 
născut într-o familie de imigranţi cu 10 copii. 
A crescut într-un cartier din sudul Parisului, 
cunoscut pentru sărăcie, criminalitate 
juvenilă. De la 17 ani a fost de mai multe ori 
condamnat pentru tâlhărie, jaf armat, trafic 
de droguri.

 
Paris, Franţa - „Je suis Charlie”
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10

Irak, 2014 22 de persoane (civili şi poliţişti) sunt ucise, iar alte şapte sunt 
rănite, într-un atentat comis de Daesh.

11

Irak, Salah ad Din, 2014 32 de civili sunt ucişi în urma unui dublu atac cu DE, 
iar alţi 27 sunt omorâţi în explozia unei maşini-capcană.

12

Afganistan, Herat, 2014 Şase ofiţeri de poliţie sunt ucişi în două atacuri, unul 
armat şi altul cu mină antipersonal.

13

Afganistan, Sar e-Pul, 2014 Talibanii ucid 22 de persoane din rândul 
forţelor de securitate.

14

Irak, Bagdad, 2014 Daesh ucide 25 de persoane într-un atac terorist comis 
prin explozia unei maşini-capcană. 

15

Irak, Salah ad Din, 2014 Patru maşini-capcană explodează lângă o rafinărie 
din Baiji.

16

Yemen, Abyan, 2014 Al-Qaeda din Peninsula Arabă execută un atac armat 
soldat cu uciderea a două persoane.
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În seara zilei de vineri, 13 noiembrie 2015, 129 
de persoane au fost ucise şi peste 350 de rănite 
într-o serie de atentate fără precedent în istoria 
Franţei.
Alături de francezi, printre victimele 
atentatelor sunt şi cetăţeni din Belgia, Spania, 
Suedia, Marea Britanie, SUA, Chile, Mexic, 
Maroc, Algeria. Doi români au murit în atentate 
(Ciprian Ionuţ Calciu și Lăcrămioara Pop), iar 
alţi doi sunt răniţi (Cezara Popescu şi Emanuel 
Muntean).
Cele trei echipe de terorişti, echipaţi cu veste 
(auto)detonatoare şi înarmaţi cu grenade şi 
automate Kalashnikov, au atacat şapte locaţii 
pariziene: 
–  Le Stade de France: trei atacuri sinucigaşe în 

proximitatea stadionului; 
–  sala de concerte Bataclan: atac armat asupra 

participanţilor la un concert rock şi luare de 
ostatici. La intervenţia forţele de securitate 
franceze, atentatorii şi-au detonat vestele 
explozive;

–  restaurantele Le Petit Cambodge şi La Casa 
Nostra,  barurile Le Carillon şi La Belle 
Equipe: atacuri  armate asupra persoanelor 
aflate în aceste localuri publice;

–  restaurantul Le Comptoir Voltaire: atac 
sinucigaş cu vestă explozivă.

Modul de executare a atentatelor indică o 
planificare şi pregătire prealabilă, precum şi o 
coordonare atentă a acţiunilor.
Daesh a revendicat atacurile din Paris, printr-un 
mesaj în care preciza că „opt fraţi care purtau 
centuri cu explozibili şi cu puşti de asalt” au 
realizat atacurile asupra unor ţinte „atent 
alese”.

 @jean_jullien

 
Paris, Franţa - #PrayforParis
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17

Turcia, Sanliurfa, 2014 Daesh execută un atac armat în urma căruia o 
persoană este rănită.

18

Afganistan, Farah, 2014 Patru persoane sunt ucise de talibani într-un atac 
armat. 

19

Egipt, Sinai, 2014 Explozia unui DE se soldează cu şase morţi.

20

Irak, Ninawa, 2014 Deflagraţia unei maşini-capcană omoară 11 membri ai 
Peshmerga.

21

Irak, 2014 34 de persoane sunt ucise într-o serie de atacuri teroriste 
executate în Anbar, Babil, Bagdad şi Salah ad Din.

22

Irak, Bagdad, 2014 18 civili sunt ucişi în explozia unei maşini-capcană.

23

Pakistan, Khyber, 2014 Trei atacuri armate, cu DE şi mortiere, se soldează 
cu uciderea unei persoane şi rănirea altor patru.
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La 21 august 2015, Ayoub El-Kahzzani, un 
tânăr marocan în vârstă de 25 de ani, a ieşit 
din toaleta trenului Thalys nr. 9364, înarmat 
cu un pistol mitralieră AKM, un pistol marca 
Luger, un recipient cu combustibil şi nouă 
încărcătoare pline cu 270 de cartuşe.
Înainte să deschidă focul, marocanul a fost 
observat de Damien A., un pasager francez, 
care a şi încercat să-l dezarmeze. În ajutorul 
său a intervenit un alt pasager, Mark 
Moogalian, care a fost însă împuşcat. Imediat,  
atacatorul a încercat să facă uz de AKM, însă 
arma s-a blocat.
Trei turişti americani, Spencer Stone, 
Anthony Sadler şi  Alek Skarlatos, au reuşit 
ca după o scurtă dar intensă luptă să-l 
imobilizeze pe marocan. În timpul 

incidentului, Spencer Stone a fost tăiat de 
atacator  la mâini, gât şi cap.
Ayoub El-Kahzzani este un imigrant 
marocan, stabilit iniţial în Spania, imediat 
după ce tatăl său a reuşit să-şi legalizeze 
şederea în anul 2007. Aici a locuit până în 
2014, an în care s-a mutat în Franţa. Prin 
discursurile jihadiste în care s-a lansat,  
Ayoub El-Kahzzani a atras atenţia 
autorităţilor de la Madrid, dar şi a serviciilor 
de informaţii franceze, belgiene şi germane.
În urma investigaţiilor ce au urmat atacului 
din tren, procurorii francezi au concluzionat 
că Ayoub El-Kahzzani a urmat un proces de 
radicalizare islamistă, atentatul fiind 
planificat în urma îndemnurilor la violenţă pe 
care le-a accesat în mediul online.

 
Trenul Thalys, Franţa - atac armat eşuat



24

Egipt, 2014 Un atac armat comis în Delta Nilului se soldează cu rănirea a trei 
persoane.

25

Afganistan, Kandahar, 2014 Exploziile a două DE ucid patru persoane. 

26

Somalia, Gedo, 2014 Membrii Al-Shabaab ucid şase persoane într-un atac 
armat. 

27

Yemen, Al Bayda, 2014 20 de persoane sunt ucise în explozia unei maşini-
capcană.

28

Nigeria, Abia, 2014 Cinci persoane sunt ucise într-un atac armat.

29

Irak,Anbar, 2014 46 de persoane sunt ucise într-un atac al Daesh.

30

Niger, Tillabery, 2013 12 persoane sunt victimele unui atac armat. 
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Daesh s-a impus încă de la anunţarea 
instituirii califatului ca o ameninţare globală, 
prin asumarea poziţiei dominante asupra 
musulmanilor şi prin pretenţiile teritoriale 
ce acoperă vaste teritorii ce se întind din 
Asia Centrală până în Europa şi Africa. Atât 
pentru musulmanii din aceste zone, cât şi 
pentru cei din Europa, Daesh a devenit un 
pol de atracţie jihadistă, inclusiv ca efect al 
retoricii virulente din mediul online.
Principala ameninţare curentă cu care se 
confruntă Europa este dată de transferul de 
voluntari / luptători către teatrele de 
conflict din Siria / Irak şi de revenirea unora 
dintre aceştia în statele de provenienţă. 
Suplimentar, radicalizarea islamistă, 
materializată prin opţiunea unora dintre 

extremiştii rămaşi în Europa de a se angaja în 
atacuri de tip „hit and run” sau, altfel spus, 
apariţia terorismului de inspiraţie, 
reprezintă o ameninţare în creştere, ce tinde 
să depăşească temerile şi preocupările 
serviciilor de informaţii privind deplasările 
spre / dinspre teatrele jihadiste.
Profilul naţional al ameninţărilor teroriste 
este în strânsă conexiune şi influenţat de cel 
european. Potenţialul ameninţării Daesh la 
adresa României este dat astfel de 
angajamentele externe ale ţării noastre (ca 
stat membru NATO, UE şi susţinător al 
acţiunilor Coaliţiei Internaţionale împotriva 
Daesh), precum şi de retorica generală a 
organizaţiei, ce a inclus teritoriul naţional în 
harta de expansiune a califatului.

Sistemul Naţional de Alertă Teroristă

Nivel curent: Albastru - Precaut

 
România - ameninţarea teroristă din partea Daesh



31

Nigeria, Gombe, 2014 Într-un atac cu maşină-capcană sunt ucise 30 de 
persoane.

1

Siria, Saraqeb, 2012 Zece soldaţi ai forţelor guvernamentale sunt capturaţi, 
torturaţi şi executaţi de un grup de islamişti sunniţi.

2

Irak, Salah ad Din, 2014 Daesh răpeşte 90 de civili şi execută 11 persoane 
din rândul forţelor de securitate.

3

Nigeria,Y obe, 2014 Un atac sinucigaş se soldează cu moartea a 32 de civili.

4

Nigeria, Adamawa, 2014 Boko Haram torturează zece civili, ca o formă de 
pedeapsă.

5

Afganistan, Paktia, 2014 Talibanii ucid zece civili într-un atac armat.

6

Irak, Anbar, 2014 17 civili sunt executaţi de Daesh.
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Având în vedere responsabilităţile legale ce 
revin SRI ca autoritate naţională în domeniul 
prevenirii şi combaterii terorismului, 
Direcţia Antiteroristă are ca obiectiv 
prioritar identificarea şi monitorizarea 
persoanelor preocupate de deplasarea în 
Siria sau Irak ori implicate în activităţi pro 
Daesh.
Până în prezent, nici un cetăţean român nu a 
părăsit teritoriul naţional cu destinaţia Siria 
ori Irak pentru a se implica în conflict, alături 
de Daesh sau de vreo altă structură 
islamistă. Deşi, punctual, au existat asemenea 
intenţii, prin măsurile întreprinse la nivelul 
Sistemului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Terorismului (SNPCT) au fost 
descurajate demersurile de materializare a 
opţiunilor de alăturare la structuri jihadiste.
Doar un număr foarte redus de rezidenţi 
străini sau persoane aflate temporar în ţara 
noastră au ales să se deplaseze în Siria, 
pentru a lupta sau sprijini grupările islamiste; 
demersurile acestora s-au materializat însă 
numai ulterior plecării din România şi 
stabilirii în alte state.

 
România - ţară de plecare?



7

Pakistan, Mohmand, 2014 Exploziile a două DE ucid şase persoane, printre 
care şi fiul unui lider al Comisiei de pace.

8

Somalia, 2014 Luptătorii Al-Shabaab ucid un militar şi decapitează două 
femei.

9

Irak, 2014  În cinci atacuri teroriste sunt ucise 21 de persoane (civili şi 
militari). 

10

Irak, 2014 Opt civili şi şapte militari sunt ucişi în două atacuri cu maşini-
capcană.

11

Siria, Dara’a, 2012 24 de militari sunt ucişi şi alţi nouă răniţi într-un atac 
sinucigaş cu maşină-capcană asupra unei baze militare.

12

Irak, Salah ad Din, 2014 70 de tineri sunt răpiţi de Daesh.

13

Nigeria, Adawama, 2014 Boko Haram execută un atac armat, soldat cu 
moartea a zece civili.
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În România, foreign fighters sau returnees nu 
s-au manifestat la nivel de fenomen, însă 
teritoriul naţional constituie un spaţiu de 
tranzit spre ori dinspre Siria sau Irak al 
acestora.
Subiectul prezintă relevanţă şi prin faptul că 
România este plasată pe trei rute de migraţie 
ilegală:
- ruta nord - utilizată de persoane din Af/Pak; 
teritoriul naţional este accesat dinspre 
Ucraina sau Republica Moldova;
- ruta sud - utilizată de persoane din Liban, 
Fâşia Gaza, Iran, Irak, Siria, Af/Pak; teritoriul 
naţional este accesat dinspre Bulgaria şi 
Balcanii de Vest;
- ruta maghrebiană - folosită de persoane din 

Maroc, Algeria, Tunisia; teritoriul naţional 
este accesat dinspre Balcanii de Vest. 
În ultima perioadă, se prefigurează şi o rută 
maritimă, accesată îndeosebi de imigranţi 
din Orientul Mijlociu, preponderent în 
sezonul cald.
Pe toate aceste rute, de-a lungul timpului, au 
fost identificate persoane cu conexiuni 
teroriste, inclusiv indivizi aflaţi în legătură cu 
entităţi teroriste din Siria.
Pentru gestionarea riscurilor teroriste 
generate de fluxurile jihadiste, SRI a 
intensificat cooperarea internă şi externă. 

 
România - stat de tranzit



Noiembrie

14

Afganistan, Herat, 2014 Trei ofiţeri de poliţie sunt ucişi într-un atac cu mină 
antipersonal.

15

Irak,  Anbar, 2014 Daesh răpeşte 40 de şoferi de tir.

16

Irak, Bagdad 2014 O serie de atacuri cu maşini-capcană se soldează cu 
moartea a doi ofiţeri de poliţie şi a trei civili.

17

Siria, Damasc, 2013 Explozia unui DE se soldează cu moartea a 68 de 
persoane.

18

Pakistan, Rawalpindi, 2013 Confruntări sectare la care au participat 
extremişti islamici s-au soldat cu moartea a 69 de persoane şi rănirea altor 45.

19

Liban, Beirut, 2013 Într-un atentat sinucigaş al Brigăzilor Abdullah Azzam 
sunt ucise 26 de persoane şi rănite alte 150.

20

Irak, Bagdad, 2013 În cinci atentate cu maşini-capcană sunt ucise 38 de 
persoane şi rănite 111. 
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În Siria şi Irak sunt implicaţi de partea 
diferitelor grupări extremiste câteva mii de 
luptători, cetăţeni sau rezidenţi ai unor state 
europene. Aspectul este de o certă 
importanţă pentru autorităţile naţionale ale 
statelor occidentale, în condiţiile în care unii 
dintre aceştia au avut sau vor avea opţiunea 
(re)întoarcerii în statele de provenienţă/ 
spaţiul european.
S-a constatat că expunerea la violenţă, 
experienţa de luptă dobândită, îndoctrinarea 
fundamentalistă şi, mai ales, menţinerea 
conexiunilor cu diverse entităţi teroriste 
creează premisele ca aceste persoane să 
devină, după revenirea în ţările de origine, 
factori de risc ridicat.

Nefiind punct de plecare al unor jihadişti, 
România nu se confruntă în prezent cu 
situaţii de revenire pe teritoriul naţional a 
unor luptători islamişti. Punctual, a fost 
semnalată însă prezenţa temporară şi 
tranzitorie a unor asemenea indivizi, asupra 
cărora au fost dispuse măsuri specifice prin 
cooperarea eficientă cu instituţii din cadrul 
SNPCT.

 
Romania – ţară de întoarcere?



21

Irak, Saadiyah, 2013 În explozia unei maşini-capcană sunt ucise 48 de 
persoane şi rănite 50.

22

Nigeria, Maiduguri, 2012 O serie de atacuri ale Boko Haram se soldează cu 
uciderea a 18 persoane şi rănirea altor 12.

23

Nigeria, Borno, 2013 12 persoane sunt ucise într-un atac al Boko Haram. 

24

Pakistan, Dera Ismail Khan, 2012 Circa 22 de persoane care participau la 
o procesiune religioasă sunt victimele unui atac cu bombă comis de islamişti.

25

Irak, Bagdad, 2013 Un dublu atentat cu DE a omorât 23 persoane, rănind 
alte 32 într-o cafenea.

26

Nigeria, Mangu, 2013 37 de civili au fost omorâţi şi cinci răniţi într-un atac 
armat.

27

Afganistan, 2014 Un atentator sinucigaş intră cu o  într-un 
automobil al ambasadei Marii Britanii, ucigând un cetăţean britanic şi cinci 
afgani. În atac au fost rănite 34 de persoane.

motocicletă
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Conflictul care macină Siria începând cu anul 
2011 a provocat una dintre cele mai grave 
crize umanitare din ultimii 25 de ani. În peste 
patru ani de confruntări, jumătate din 
populaţia siriană a fost ucisă, refugiată sau 
strămutată. Estimări ale UNHCR arată că 
din cele 22,4 milioane de sirieni, ce 
reprezentau populaţia Siriei la începutul 
conflictului, peste 250.000 au murit,  
aproximativ patru milioane s-au refugiat şi 
peste 7 milioane de persoane s-au strămutat 
în interiorul teritoriului sirian.
Pentru prima dată în istoria lor, sirienii au 
devenit cea mai numeroasă populaţie de 
refugiaţi sub mandatul UNHCR, în condiţiile 
în care, în anul 2012, Republica Arabă Siriană 
nu figura în primele 30 de state sursă de 
refugiaţi. 

În aceşti patru ani de confruntări, sirieni 
sunniţi, şiiţi, yazidiţi, kurzi, druzi, creştini şi-au 
părăsit casele şi au încercat să se salveze, 
adăpostindu-se mai întâi în statele vecine. 
Potrivit UNHCR, circa 515.000 de migranţi 
au sosit în Europa, în 2015, dintre care 
aproximativ 383.000 au ajuns în Grecia, iar în 
jur de 129.000 în Italia. Din acest total, 54% 
sunt sirieni şi 13% afgani.
Cel mai condamnabil reper al acestei crize 
este faptul că un milion dintre refugiaţii 
sirieni sunt copii: o întreagă generaţie – 
viitorul Siriei – se află în afara graniţelor ei, 
într-o luptă zilnică pentru supravieţuire.
Pe măsură ce speranţele de a se întoarce 
acasă s-au năruit, refugiaţii sirieni au ales ca 
destinaţie Europa. 

 
Siria - criza refugiaţilor



28

Siria, Jaramana, 2012 Explozia a două maşini-capcană provoacă decesul a 54 
de persoane şi rănirea a 120.

29

Irak, Hilla, 2012 Două bombe amplasate de islamişti în incinta unui 
restaurant cauzează moartea a 33 de pelerini şiiţi şi rănirea altor 133.

30

Nigeria, Damasak, 2012 Cinci persoane sunt împuşcate mortal de Boko 
Haram.

1

Irak, Muqdadya, 2013 12 persoane sunt ucise şi 32 rănite într-un atentat 
sinucigaş,  la o ceremonie funerară 

2

Afganistan, Jalalabad, 2012 Nouă talibani atacă cu explozivi şi arme de foc 
aeroportul din Jalalabad, patru militari afgani şi doi civili fiind ucişi, iar alte 15 
persoane rănite.

3

Yemen, Sana’a, 2014 Reşedinţa ambasadorului iranian este vizată de un 
atentat cu maşină-capcană, în incident pierzându-şi viaţa cel puţin o persoană şi 
17 fiind rănite. 

4

Irak, Bagdad, 2014 Cel puţin şapte persoane sunt ucise şi alte 20 rănite în 
două atentate cu maşină-capcană comise într-un cartier şiit. 
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Strategia de acţiune a SRI este permanent 
preventivă, axată pe cunoaşterea şi 
reducerea factorilor de risc şi a 
vulnerabilităţilor ce ar putea favoriza ori 
agrava nivelul de ameninţare teroristă.  
Acest obiectiv este realizat prin adaptarea şi 
consolidarea capabilităţilor interne, 
concomitent cu pract icarea unei  
permanente cooperări la nivel naţional în 
cadrul SNPCT şi cu parteneri externi.
Raportat ameninţării foreign fighters/ 
returnees, SRI monitorizează persoanele 
încadrabile în aceste categorii pentru a 
preveni materializarea unor riscuri teroriste 
pe teritoriul naţional.
În situaţia în care identifică persoane cu 
preocupări de natură teroristă, Serviciul 

poate propune instituţilor cu competenţe 
luarea unor măsuri de menţinere a 
persoanelor suspecte de terorism în afara 
teritoriului naţional. Împotriva acestor 
persoane poate fi declanşată şi urmărirea 
penală pentru fapte de terorism.
De asemenea, pentru SRI constituie o 
prioritate îmbunătăţirea comunicării 
publice, prin accentuarea rolului acestuia în 
real izarea educaţiei de securitate 
antiteroristă. 
Tot în planul preventiv, SRI dispune 
permanent măsuri de protecţie antiteroristă 
s up l imen t a r ă  l a  ob i e c t i ve l e  d i n  
responsabilitate.

 
Prevenire şi combatere terorism - atribuţiile SRI



Decembrie

5

Yemen, Sana’a, 2013 În urma unui atentat sinucigaş comis de Al-Qaeda se 
înregistrează 167 de răniţi şi 52 de morţi, printre care şapte oficiali din 
Germania, Vietnam, Filipine şi India.

6
Nigeria, Gambour, 2012 Şase persoane sunt ucise de islamişti întrucât nu au 
putut recita pe dinafară texte din Coran.

7
Kenia, Nairobi, 2012 Un atentator neidentificat detonează o grenadă într-o 
moschee, omorând cinci persoane şi rănind 37.

8
Irak, Bagdad, 2013 O serie de atacuri insurgente de mică amploare se 
soldează cu 13 morţi şi 112 răniţi. 

9
Irak,Bagdad, 2014 Daesh decapitează patru copii într-o enclavă creştină din 
apropierea capitalei. 

10
Pakistan, Kaki, 2012 Şase persoane sunt ucise şi alte opt rănite într-un 
atentat sinucigaş comis în apropierea unei secţii de poliţie. 

11
Afganistan, Kabul, 2014 Un atac sinucigaş executat de un taliban în Centrul 
Cultural Francez se soldează cu rănirea unui cetăţean australian şi a 
aproximativ 20 de localnici, precum şi cu decesul unui cetăţean german. 
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După atentatele de la Paris, din ianuarie 
2015, SRI a intensificat măsurile specifice 
interne, precum şi cooperarea cu instituţiile 
din cadrul SNPCT. În calitatea sa de 
coordonator tehnic al SNPCT, SRI şi-a 
consolidat expertiza în domeniul cooperării 
interinstituţionale în cadrul mecanismului 
existent la nivel naţional.
În acest sens, se poate menţiona 
îmbunătă ţ i rea  demersur i lor  de j a  
consacrate: evaluări ale situaţiei operative, 
materiale documentare despre profiluri ale 
organizaţiilor teroriste sau terorişti, 
indicatori de tip early warning, ateliere de 
lucru şi aplicaţii practice (exerciţii), instruiri 
specializate.

Un aspect ce indică profesionalizarea 
activităţii de cooperare în format SNPCT îl 
reprezintă şi existenţa reţelei de experţi 
comunicatori a SNPCT  - RecS.
Specializată în domeniul antiterorism, RecS 
are ca obiective comunicarea de risc, ca 
parte a educaţiei de securitate, precum şi 
comunicarea în situaţii de criză. 

 
Prevenire şi combatere terorism - cooperare naţională



Decembrie

12

Irak, Fallujah, 2012 Patru ofiţeri de poliţie sunt victimele unui atac organizat 
de terorişti în apropierea unui punct de control.

13

Siria, Adra, 2013 Peste 80 de musulmani şiiţi sunt executaţi de extremişti 
sunniţi. 

14

Somalia, Mogadishu, 2012 Un atentator sinucigaş Al-Shabaab detonează o 
maşină-capcană în apropierea unui convoi al AMISOM, care transporta un 
oficial american, omorând două persoane şi rănind şapte.

15

Australia, Sidney, 2014 Câteva zeci de persoane sunt luate ostatice de către 
un cetăţean iranian într-o cafenea şi obligate să afişeze un steag islamic la 
fereastra localului. 

16

Irak, Bagdad, 2012 Atentate teroriste în serie (DE, arme de foc) provoacă 
220 de morţi şi 92 de răniţi. 

17

Pakistan, Peshawar, 2014 O facţiune a Tehrik-e-Taliban Pakistan revendică 
atacul terorist de la o şcoală militară, în care au fost ucise 141 de persoane 
(dintre care 132 de copii) şi 124 rănite (121 de copii).

18

Pakistan, Karachi, 2012 Talibanii atacă un grup de voluntari ai unei 
organizaţii umanitare, omorând trei persoane şi rănind alte cinci.
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Riscurile şi ameninţările teroriste rezultate 
în urma conflictului din Siria şi Irak nu se 
limitează doar la teritoriul acestor state. 
Infuzia de luptători străini, diseminarea 
mesajelor extremiste şi propaganda 
islamistă nu fac altceva decât să 
externalizeze pericolul terorist şi să-l 
plaseze oriunde există comunităţi 
predispuse la radicalizare sau unde există 
obiective considerate ţinte legitime de către 
organizaţiile teroriste.
Prevenirea şi combaterea unui terorism 
globalizat nu poate avea succes doar prin 
eforturi şi demersuri naţionale; este nevoie 
de o solidă cooperare internaţională, atât la 
nivel poliţienesc, cât şi al serviciilor de 
informaţii. Din acest motiv, SRI a intensificat 

schimbul de informaţii cu serviciile 
partenere pentru a cunoaşte şi preveni 
riscurile sau ameninţările teroriste. De 
asemenea, instituţia şi-a adaptat şi recalibrat 
demersurile în plan operaţional, a 
intensificat transferul de expertiză şi 
schimbul de analize în problematica siriană şi 
irakiană.
Situaţi i le cu relevanţă în această 
problematică, identificate pe teritoriul 
naţional, au fost semnalate atât instituţiilor 
din cadrul SNPCT, cât şi serviciilor de 
informaţii partenere. De altfel, în formatele 
de cooperare multilaterală, SRI a promovat 
şi chiar gestionează proiecte dedicate 
monitorizării tranzitului de jihadişti (de tipul 
early warning).

 
Prevenire şi combatere terorism - cooperare internaţională
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Irak, Bagdad, 2013 17 persoane sunt ucise şi 35 rănite într-un atentat 
sinucigaş comis într-un grup de pelerini şiiţi.

20

Irak, Tuz Khumato, 2013 Într-un dublu atentat cu DE sunt ucise 12 
persoane şi alte 31sunt rănite. 

21

Irak, Rutba, 2013 O ambuscadă realizată de Al-Qaeda în Irak se soldează cu 
moartea a 18 soldaţi irakieni şi rănirea altor 32. 

22

Pakistan, Peshawar, 2012 Un terorist sinucigaş se aruncă în aer la o adunare 
politică, rănind 30 de persoane şi omorând nouă, printre care şi un înalt oficial 
local. 

23

Egipt, Mansoura, 2013 16 persoane sunt ucise şi 134 rănite în urma unui 
atentat sinucigaş comis de Fraţii Musulmani într-o secţie de poliţie. 

24

Germania, Bonn, 2012 Un student indian este torturat, supus unor ritualuri 
religioase (tăierea limbii) şi ucis de un grup de islamişti, în urma refuzului său de 
a se converti la islam. 

25

Nigeria, Maiduguri, 2012 Doi atentatori ai Boko Haram deschid focul 
asupra a două biserici, în timpul slujbei de Crăciun. 
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În situaţiile în care străini semnalaţi cu 
activităţi generatoare de riscuri din punct de 
vedere terorist sunt detectaţi înainte de a 
intra în ţară, la propunerea Serviciului şi în 
cooperare cu autorităţile naţionale 
competente, se aplică asupra acestora 
măsuri preventive de interzicere a accesului 
în România pentru diferite perioade de timp 
(maximum 5 ani pentru cetăţeni UE şi ai 
Confederaţiei Elveţiene şi maximum 15 
pentru state terţe UE).
Măsura de interzicere a intrării în România 
este realizată de către Inspectoratul General 
al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul 
General pentru Imigrări. 
Asupra unor străini aflaţi pe teritoriul 
naţional, suspecţi de implicare în activităţi 

teroriste, se aplică măsura declarării ca 
indezirabil pentru România, pentru diferite 
perioade de timp şi este expulzat în ţara 
natală sau de rezidenţă. Măsura se dispune 
de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea 
procurorului anume desemnat de la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti.
SRI poate propune MAI, MJ, MAE şi 
retragerea unor drepturi precum statutul de 
refugiat, cetăţenia română, dreptul de 
şedere/viză pentru România.
Serviciul, în ale cărui atribuţii intră 
informarea factorilor de decizie naţionali, 
furnizează constant beneficiarilor legali 
studii de caz, analize şi evaluări pentru a-i 
conştientiza cu privire la ameninţare şi a 
fundamenta adoptarea măsurilor adecvate.

 
Prevenire şi combatere terorism - măsuri SRI
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Afganistan, Khost, 2012 Trei afgani sunt ucişi şi alţi şapte răniţi în urma unui 
atac sinucigaş comis de un islamist. 

27
Liban, Beirut, 2013 Într-un atentat Hezbollah cu maşină-capcană sunt ucişi 
un fost ministru libanez şi alte şase persoane, iar peste 70 sunt rănite. 

28
Nigeria, Musari, 2012 Statul Islamic din Africa de Vest este responsabil de 
executarea a 15 creştini.

29
Federaţia Rusă, Volvograd, 2013 O atentatoare sinucigaşă se detonează în 
principala staţie de tren, omorând 18 persoane şi rănind 51.

30
Federaţia Rusă, Volvograd, 2013 Un dispozitiv similar celui din 29.12.2013 
explodează într-un troleibuz, cauzând moartea a 16 persoane şi rănirea a 35.

31
Irak, Bagdad, 2012 39 de persoane sunt ucise şi 125 rănite într-o suită de 
atacuri teroriste cu DE şi arme de foc în diferite zone ale oraşului.

1
Irak, Tuz Khurmato, 2013 12 persoane sunt ucise şi alte 31 rănite într-un 
atac terorist comis cu două DE. 
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Criza siriană
cronologia principalelor evenimente

2011

Arabia Saudită, Bahrain şi Kuweit îşi 
recheamă ambasadorii din Siria. SUA îi 
cere lui Bashar Al-Assad să se retragă, 
iar acesta ameninţă că orice intervenţie 
externă va fi aspru sancţionată.

Au loc alegeri parlamentare despre care opozanţii afirmă că 
au fost fraudate. Se înmulţesc dezertările din rândul FGS.

ONU acuză regimul Bashar Al-Assad de crime 
de război.

Preşedintele Bashar Al-Assad declară că ţara este în război. 
La Conferinţa Geneva I se convine asupra necesităţii 
formării unui guvern de tranziţie.

Rusia şi China votează pentru a treia oară 
împotriva aplicării de sancţiuni regimului 
Bashar Al-Assad.

UE impune embargo asupra petrolului 
sirian. În Istanbul este formată prima 
structură politică de opoziţie din 
exterior - Consiliul Naţional Sirian.

Rusia şi China votează împotriva 
rezoluţiei Consiliului de Securitate al 
ONU care condamnă acţiunile 
guvernului sirian.

ONU trimite observatori în Siria pentru a supraveghea 
respectarea planului de pace. Consiliul General al Statelor 
din Golf anunţă că va susţine financiar ASL.

Liga Arabă votează suspendarea Siriei şi 
impune sancţiuni regimului Bashar Al- 
Assad.

Au loc ciocniri între Hezbollah şi ASL, dar şi 
schimburi de focuri între Turcia şi Siria.

2012

             Tânărul Hasan
          Ali Akleh se
      incendiază în semn 
de protest faţă de 
guvernul sirian.

 Are loc primul exod al 
sirienilor (peste 10.000 
de civili părăsesc ţara).

 Apare Armata Siriană 
Liberă (ASL). Liga Arabă 
condamnă acţiunile 
regimului sirian.

D
eb

ut
ul
 c
riz

ei

Anu
l o

po
ziţ

iei

ar
m
at
e

ianuarie-iulie

august-decembrie

ianuarie-iunie

iulie-decembrie

       ASL ocupă cartiere din Homs, Hama şi Damasc. 
Apare Jabhat Al-Nusra (JAN).

Este înfiinţat Frontul Islamic Sirian - alianţă a 
mai multor brigăzi  salafite de opoziţie.  

 Are loc prima confruntare directă dintre ASL şi  FGS.

Apare CNFROS - Coaliţia Naţională pentru 
Revoluţionarii Sirieni şi Forţele de Opoziţie. 
Peste 100 de state recunosc Coaliţia drept 
unic reprezentant al poporului sirian.
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2013 2014

Are loc primul atac chimic din Siria (în 
Khan Al-Assal, provincie din Alep). FGS 
şi grupările de opoziţie se acuză 
reciproc de executarea acestuia.

SUA analizează posibilitatea unei 
intervenţii militare în Siria. Parlamentul 
britanic decide să nu intervină.

Anu
l g

ru
pă

ril
or

jih
ad

ist
e

ianuarie-iunie

august-decembrie

       NATO amplasează rachete Patriot
      în sudul  Turciei pentru a răspunde 
unui eventual atac venit din Siria. Israel 
anunţă construirea unui gard la graniţa 
cu Siria, pe Înălţimile Golan.

 În baza acordului ruso-american, 
preşedintele Bashar Al-Assad permite 
inspectorilor ONU să înceapă 
distrugerea armelor chimice.

Israel primeşte, pentru prima oară în 
mod oficial, răniţi şi refugiaţi din Siria.

Congresul SUA nu aprobă o intervenţie 
militară terestră în Siria. Specialiştii 
ONU confirmă că în Siria au fost 
utilizate arme chimice.

SUA şi Marea Britanie suspendă suportul 
acordat anumitor grupări opozante 
armate, după ce entităţi jihadiste ocupă 
locaţii ale ASL.

                 Conferinţa Geneva II nu marchează un 
            progres al negocierilor. Ayman Al-Zawahiri 
      solicită grupărilor din Siria să înceteze luptele
  interne şi să urmărească răsturnarea regimului.

Elicoptere irakiene distrug un convoi Daesh în Siria. 
Este pentru prima dată când forţele irakiene 
acţionează în exteriorul ţării de la încheierea 
Războiului din Golf.

Daesh controlează mai multe zone petroliere şi 
conducte de gaze din Siria.

Europa începe să se confrunte cu cel mai mare val 
de imigranţi de la ultimul conflict mondial.

JAN şi grupări aliate înlătură Daesh din provincia 
Deir Ezzor. Organizaţia încheie un armistiţiu de 
încetare a confruntărilor cu Suqour al-Sham.

Anu
l s

ol
uţ

iilo
r

di
pl
om

at
ice

 / 
m
ilit

ar
e

ianuarie - august

Armata siriană continuă 
ofensiva în Alep şi declară că 
deţine în totalitate controlul 
Districtului Est din Jobar.

Daesh asediază Kobane.

SUA anunţă că peste 40 de ţări 
vor participa la Coaliţia 
Internaţională împotriva Daesh. 
Barack Obama autorizează 
intervenţia aeriană în Siria.

septembrie-decembrie
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2015

YPG şi ASL capturează Tell Abyad de 
la Daesh şi unesc, astfel, Kobane şi 
Cantonul Jazira. Daesh  ucide 146 de 
civili în Kobane.

Rebelii încep ofensiva către zona 
alawită, capturând o mare parte a 
câmpiei Sahl Al-Ghab din nord-vestul 
Siriei.

Franţa declanşează primele atacuri 
aeriene în Siria, vizând taberele de 
antrenament ale Daesh.

Creşte prezenţa militară rusă în Siria.

              ASL şi JAN lansează o ofensivă
         împotriva trupelor Hezbollah din 
      Qalamoun.

Kurzii recâştigă controlul asupra mai 
multor localităţi din jurul Kobane. Pentru 
prima dată trupele kurde pătrund în Raqqa.

Iordania închide punctul de trecere Nasib, 
singurul funcţional de la graniţa siriană.

JAN lansează o declaraţie de război 
împotriva YPG din provincia Alep.

Anu
l

C
oa

liţ
iei

 In
te

rn
aţ
io
na

le

ianuarie-mai

iunie

Rusia lansează primele 
atacuri aeriene în Siria.

Peste 250.000 de 
refugiaţi sirieni ajung în 
Europa.

septembrie -
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Siria în cifre

5 ani de război

17% Siria Utilă

35% din teritoriu ocupat de Daesh

4 milioane de refugiaţi 

430.000 cereri de azil în Europa

100.000 luptători anti-regim

peste 250.000 persoane ucise 

150.000 soldaţi ai armatei siriene
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Daesh - cronologia principalelor evenimente

1999

Împreună cu mai 
multe grupări 
insurgente, AQI 
formează în ianuarie, 
Consiliul Shura al 
Mujahedinilor (CSM).

Până în octombrie, 
CSM se extinde cu 
noi structuri 
insurgente şi anunţă 
apariţia Statului 
Islamic în Irak (ISI), 
condus de Abu Omar 
Al-Baghdadi.

Jama'at Al-Tawhid 
Wal-Jihad jură 
credinţă Al-Qaeda, 
redenumindu-se 
Tanzim Qaidat Al-
Jihad fi Bilal Al-
Rafidayn sau Al-
Qaeda în Irak (AQI). 

2004 2006 2007 2008

ISI încearcă să-şi 
extindă şi 
consolideze puterea 
şi influenţa în centrul 
şi vestul Irakului.

Acţiunile armate ale 
SUA limitează drastic 
capacitatea de 
acţiune a ISI, 
numeroşi lideri fiind 
capturaţi sau ucişi.

Pe
rio

ad
a S

ta
tu

lui
 

Isl
am

ic 
în 

Ira
k

Apare în Irak, 
Jama'at Al-Tawhid 
Wal-Jihad, grupare 
înfiinţată de Abu 
Musab Al-Zarqawi.

Pe
rio

ad
a 
de

 în
ce

pu
t

ISI trece printr-o 
perioadă de criză 
majoră.

2009

Conducerea ISI 
începe să fie treptat 
înlocuită de irakieni, 
străinii fiind  
înlocuiţi.
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2010

Abu Omar Al-
Baghdadi şi alţi 
lideri de top ai ISI 
sunt ucişi în raiduri 
miliare ale SUA.

aprilie

Abu Bakr Al-
Baghdadi este 
desemnat noul lider 
al ISI. Structura de 
comandă a ISI este 
preluată de foşti 
militari ai armatei 
lui Saddam Hussein 
şi de foşti membri 
ai Partidului Baath.

mai

2011

În martie debutează 
protestele 
populaţiei siriene 
împotriva 
preşedintelui 
Bashar Al-Assad.

2012

Abu Bakr Al-Baghdadi 
anunţă reluarea 
acţiunilor teroriste 
din anii 2007-2008 şi 
debutul unei campanii 
de eliberare a 
membrilor ISI 
deţinuţi în închisori.

Luptătorii trimişi de 
Abu Bakr Al-Baghdadi 
în Siria înfiinţează 
organizaţia Jabhat Al-
Nusra (JAN), sub 
conducerea lui Abu 
Muhammad Al-Julani.

Isl
am

ic 
în
 Ir

ak
 şi

 L
ev

an
t

Pe
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a S

ta
tu

lu
i 

           Abu Bakr Al-
     Baghdadi anunţă 
apariţia Statului Islamic 
şi Irak şi Levant (ISIL), 
ca rezultat al fuziunii 
dintre JAN şi ISI. 
Liderul JAN declină 
fuziunea, iar medierea 
lui Ayman Al-Zawahiri 
nu are niciun rezultat.

JAN este desemnată 
drept reprezentantă a 
AQ în Siria.

2013

aprilie
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Daesh preia 
controlul asupra 
localităţii siriene 
Raqqa, pe care o 
transformă în capitala 
califatului.

septembrie

Daesh cucereşte 
Fallujah/Irak.

2014

ianuarie

         În iunie, Daesh 
    anunţă schimbarea 
denumirii în Statul 
Islamic şi proclamarea 
califatului, sub 
conducerea lui Abu 
Bakr Al-Baghdadi, 
autointitulat Califul 
Ibrahim.

Daesh cucereşte 
Mosul şi Tikrit/Irak.

februarie

AQ rupe orice 
relaţii de 
colaborare cu ISIL.

iunie

St
at
ul
ui
 Is

lam
ic

Pe
rio

ad
a

Este decapitat 
jurnalistul american 
James Foley.

august

SUA anunţă crearea 
Coaliţiei 
Internaţionale 
împotriva Daesh.

Daesh declanşează 
asediul localităţii 
Kobane.

Sunt decapitaţi Herve 
Gourdel şi David 
Haines.

septembrie

2013
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Are loc atacul 
terorist de la Ottawa, 
Canada.

800 de militanţi 
preiau controlul  
localităţii Derna din 
Libia şi îşi declară 
supunerea faţă de 
Abu Bakr Al 
Baghdadi. Derna 
devine primul oraş 
din exteriorul Siriei şi 
al Irakului, parte a 
califatului. 

octombrie

Are loc atacul 
terorist de la 
Sidney, Australia.

decembrie

Organizaţia egipteană 
Ansar Bait Al-Maqdis 
se alătură Daesh.

Are loc o întâlnire 
între reprezentanţi ai 
Daesh, Ahrar Al-
Sham, Grupul 
Khorasan, JAN şi ai 
Jund Al-Aqsa pentru 
constituirea unei 
alianţe împotriva 
SUA. 
Demersul eşuează.

noiembrie

Oficiali afgani 
confirmă prezenţa pe 
teritoriul naţional a 
câtorva zeci de 
militanţi Daesh.

Un lider Daesh afirmă 
că peste 4000 de 
luptători ai organizaţiei 
au intrat pe teritoriul 
UE ca imigranţi ilegali.

Daesh pierde lupta 
pentru ocuparea 
localităţii Kobane.

Au loc atentatele 
teroriste din Franţa.

2015

Alte localităţi libiene 
sunt cucerite de 
militanţi Daesh, 
organizaţia Ansar Al-
Sharia din Yemen jură 
credinţă Daesh, iar 
aviaţia egipteană 
bombardează ţinte 
Daesh din Libia, ca 
urmare a decapitării a 
peste 21 de creştini.

februarie

ianuarie
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Localitatea Tikrit este 
recucerită de armata 
irakiană.

Organizaţia nigeriană 
Boko Haram se 
alătură Daesh.

Daesh
atentatul de la 
Muzeul Bardo din 
Tunisia.

 revendică 

Daesh cucereşte 
localitatea irakiană 
Ramadi şi pe cea 
siriană Palmira.

mai

Daesh comite un 
atentat terorist în 
localitatea turcă 
Suruc, în urma căruia 
Turcia se angajează 
într-o campanie de 
lovituri aeriene.

iulie

Daesh revendică 
atacurile teroriste din 
Kuweit şi Sousse / 
Tunisia.

iuniemartie

Rusia declanşează o 
campanie de 
lovituri aeriene în 
Siria.

octombrie

Rusia, Siria, Iran şi 
Irak formează o 
coaliţie ce are ca 
principal obiectiv 
schimbul de 
informaţii în vederea 
combaterii Daesh.

septembrie

2015
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Daesh în cifre

50.000 luptători pe teritoriul sirian

20.000 foreign fighters din 81 de ţări

5.000 foreign fighters europeni

9.500  operaţiuni în Siria

5.000 atacuri cu dispozitive explozive

140.000 victime

peste 3.000 persoane executate

30 situri arheologice/religioase distruse

peste 4.000 ostatici

2  miliarde USD buget estimat pentru 2015

2 milioane USD / săptămână din petrol

139 USD = 1 dinar Daesh



Prevenire
RAN

VERA II
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CoPPRa
pregătire de experţi 

reţea de experţi

evaluare de risc

Proiect al UE lansat în 2010 şi destinat 
pregătirii ofiţerilor de poliţie pentru 
identificarea cazurilor de radicalizare în 
comunităţi. În 2012, au urmat cursurile 
acestui program de pregătire şi ofiţeri 
din Ministerul de Interne, Ministerul 
Justiţiei şi SRI.

Creată la nivelul UE în 2011. Reuneşte 
experţi în problematica radicalizării din 
cadrul serviciilor de informaţii sau 
poliţiei, precum şi ai mediului academic şi 
ONG. Reuniunile RAN facilitează 
schimbul de expertiză şi bune practici 
între specialişti ai comunităţii de 
intelligence şi ai societăţii civile în scopul 
prevenirii radicalizării.

Instrument tip grilă ce evaluează gradul 
de radicalizare a unui individ şi nivelul de 
risc terorist generat. Relansată în 2012, 
matricea de evaluare este completată de 
persoane din structurile de securitate 
sau informaţii care au în atenţie 
persoane radicalizate. De un instructaj 
despre utilizarea VERA II au beneficiat şi 
ofiţeri SRI.



Educaţie de
securitate

PLIR

CVE

CLEAN-IT
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program naţional

combaterea terorismului

„internet curat” 

A fost lansat în 2014 de SRI în colaborare 
cu MAI, ca program de instruire a 
ofiţerilor de poliţie pentru identificarea 
timpurie a persoanelor radicalizate din 
comunităţile aflate în responsabilitate. 
Această iniţiativă comună SRI – MAI 
continuă la nivel naţional proiectul 
CoPPRa şi este derulată de experţi ai 
celor două instituţii pregătiţi şi certificaţi 
la nivel internaţional.

Program UE lansat în anul 2014 ce are ca 
obiectiv abordarea extremismului 
violent care conduce la terorism. 
Obiectivul central al CVE îl reprezintă 
asistarea statelor membre UE în 
eforturile de abordare eficientă a 
provocărilor legate de prevenirea 
extremismului violent şi a  radicalizării în 
scopuri teroriste.

Proiectul Clean-IT a fost lansat de 
Comisia Europeană în 2011, la iniţiativa 
Olandei, Belgiei, Germaniei, Marii 
Britanii şi Spaniei. S-au alăturat 
proiectului România, Austria şi Ungaria. 
Clean-IT a urmărit crearea unui set de 
principii şi bune practici în scopul 
prevenirii şi combaterii utilizării 
Internetului pentru activităţi teroriste. 



CoPPRa 
venting Radicalisation and TerrorismCommunity Policing Pre

Proiectul CoPPRa porneşte de la ideea 
conform căreia radicalizarea nu este un 
fenomen abscons, care se derulează într-un 
plan paralel vieţii cotidiene, ci un proces ale 
cărui manifestări pot fi observate cu uşurinţă 
de societate, aceasta fiind mediul în care se 
manifestă efectiv (în şcoli, comunităţi marginale 
ori defavorizate, în mediul refugiaţilor sau al 
imigranţilor etc.). 

În acest context, în lupta împotriva radicalizării, 
statele europene pot să apeleze la poliţiştii din 
prima linie pentru a repera persoanele 
radicalizate.

Proiectul CoPPRa, dezvoltat în 2010 de 
preşedinţia belgiană a UE şi finanţat de Comisia 
Europeană, mai exact de Programul pentru 
Prevenirea şi Lupta împotriva Crimei, are trei 
obiective principale, fiecare dintre ele fiind 
atins în perioada 2010 - 2013: 

crearea unui instrument suport utilizabil de 
poliţiştii din prima linie în identificarea 
radicalizării. În acest sens a fost elaborat un 
ghid la care aceştia să apeleze în activitatea 
de zi cu zi ( ); 

elaborarea unui curriculum axat pe 
pregătirea unor instructori care să 
pregătească pol i ţ i ş t i  în  fo los irea  
instrumentului. Obiectivul a fost atins prin 
elaborarea curriculum 

 adresat persoanelor 
din sistemele statale de ordine publică şi 
securitate/informaţii care, ulterior obţinerii 
certificării, să pregătească poliţiştii în 
identificarea semnalelor radicalizării;

împărtăşirea de bune practici în stoparea 
răspândirii radicalizării. Pe acest palier, 
CoPPRa a organizat conferinţe regionale şi a 
popularizat , la nivelul statelor UE 

!

CoPPRa Pocket Guide

!

CoPPRa TTT 
(Train The Trainers)

!
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fi valorificate resursele deja existente;

evidenţierea faptului că “uniformele” din 
prima linie sau primul nivel de autoritate 
statală şi aplicare a legii pot juca un rol 
consistent în identificarea cazurilor de 
radicalizare, având un acces mai ridicat în 
comunitate decât serviciile de informaţii 
(e.g. poliţişti, jandarmi);

încurajarea derulării de programe de 
instruire a ofiţerilor din prima linie pentru 
identificarea semnalelor sau indicatorilor 
radicalizării, inclusiv prin furnizarea de 
materiale, documentare şi instrucţiuni 
utilizabile în crearea şi derularea acestor 
traininguri.

Obiectivele au fost atinse prin derularea unei 
serii de sesiuni regionale, una dintre acestea 
fiind organizată în Bucureşti.

!

!

www.coppra.eu 

participa te  materiale precum 
şi 

).  

Rezultatele obţinute prin derularea CoPPRa 
au fost raportate de coordonatorii 
proiectului către Comisia Europeană.

România a accesat CoPPRa începând cu cea 
de-a doua etapă (programul de pregătire de 
instructori), în 2012 ofiţeri ai SRI, 
Ministerului  Afaceri lor Interne ş i  
Ministerului Justiţiei  obţinând certificarea 
CoPPRa TTT.

Principalele obiective ale CoPPRa TTT au 
constat în : 

atragerea atenţiei statelor membre UE cu 
privire la faptul că în prevenirea şi 
combaterea radicalizării nu este neapărat 
necesară construirea unor noi mecanisme 
sau crearea unor structuri speciale, ci pot 

n , OSCE 
Handbook, Trainers manual 
practices collection

!

Good 
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RAN 
NetworkRadicalisation Awareness 

După ce s-a confruntat cu numeroase cazuri de 
radicalizare, o parte dintre ele materializate 
inclusiv în atentate care au afectat profund 
Europa, comunitatea europeană de informaţii, 
cu suportul activ al UE, s-a concentrat pe 
dezvoltarea unor proiecte menite să prevină şi 
combată radicalizarea.

Înţelegând că radicalizarea este un fenomen 
multifaţetat, care trebuie gestionat prin prisma 
cumulului de premise/factori ce îl determină, 
dar şi al implicaţiilor asupra societăţii şi 
respectând principiile de prevenire cuprinse în 
Strategia UE pentru Combaterea Radicalizării 
şi Recrutării Teroriste, Comisia Europeană a 
lansat în 2011,  RAN.

După cum se autodefineşte încă din denumire, 
RAN este o reţea de practicieni şi experţi 
europeni în domeniul radicalizării şi, totodată, 
o platformă ce facilitează schimbul de 
informaţii, expertiză şi bune practici între 
aceştia.

Spre deosebire de alte demersuri ale UE pe 
subiectul radicaliză

nformaţii sau alte 
instituţii statale cu atribuţii în domeniu, ci şi 
asistenţi sociali, persoane ce îşi derulează 
activitatea în ONG sau alte asociaţii civile 
dedicate combaterii neregulilor din societate, 
academicieni, profesori etc. 

Sub umbrela RAN şi coordonarea  unui 
Comitet ce raportează direct Comisiei UE, îşi 
desfăşoară activitatea opt grupuri de lucru, 
fiecare dintre acestea axat pe un alt aspect 
aferent radicalizării:

 - evidenţiază rolul pe care ofiţerii 
de poliţie îl pot juca în prevenirea şi 
combaterea radicalizării;

rii, RAN nu include printre 
practicienii şi experţii săi, exclusiv personalul 
din poliţie şi servicii de i

RAN POL 
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conştientizarea comunităţii de informaţii 
şi civile cu privire la riscurile generate de 
fenomen;

implicarea comunităţilor, familiilor şi 
victimelor terorismului în prevenirea 
radicalizării;

stabilirea unui cadru de lucru coerent şi 
unitar la nivelul UE în ceea ce priveşte 
prevenirea radicalizării.   

În vederea atingerii obiectivului, fiecare grup 
al RAN organizează periodic întâlniri de 
lucru în diferite state europene (inclusiv 
România), raportând rezultatele către UE. 

RAN VVT 

RAN @

RAN PREVENT

RAN DERAD

RAN P&P

RAN HEALTH

RAN INT/EXT

 - utilizează „vocea” şi 
experienţa persoanelor ce sunt victime ale 
terorismului (e.g. mame care şi-au pierdut 
copiii în atentate sau ai căror copii sunt 
închişi pentru că au încercat să execute 
atacuri) pentru a deradicaliza persoane şi a le 
conştientiza în legătură cu implicaţiile 
eventualelor lor acţiuni teroriste;

 - explorează rolul internetului în 
radicalizare, dar şi modalităţile în care acesta 
poate fi utilizat pentru contra-propagandă;

 - vizează împărtăşirea 
cunoştinţelor către practicieni ce lucrează 
cu persoane vulnerabile la radicalizare sau 
aflate în primele stadii ale procesului, pentru 
a stopa avansarea acestuia;

 - vine în completarea RAN 
PREVENT pr i n  concen t ra rea  pe  
deradicalizarea persoanelor care se află în 
ultimele stadii ale procesului de radicalizare 
sau care au fost încarcerate pentru acte de 
terorism;

 - se concentrează pe prevenirea 
radicalizării în închisoare sau în perioada de 
probaţiune;

 - vizează împărtăşirea de 
expertiză pe radicalizare cu sectorul medical 
ce poate intra în contact cu persoane 
radicalizate;

  - explorează rolul pe care 
îl poate juca diaspora originară din state cu 
problematică teroristă în combaterea 
radicalizării şi a foreign fighters, inclusiv al 
implicării acestora în acţiuni teroriste în 
urma reîntoarcerii în Europa.

Astfel, RAN urmăreşte să îşi atingă obiectivul 
(prevenirea radicalizării în Europa) prin:

Radicalisation Awareness Network
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AssessmentViolent Extremism Risk 

De-a lungul anilor, comunitatea de informaţii şi 
mediul academic au încercat în repetate 
rânduri să conceapă metode şi tehnici menite 
să avertizeze în legătură cu gradul de 
radicalizare al unui individ şi riscul terorist 
generat de acesta. 

VERA a debutat ca un instrument ce evalua 
riscul de recidivă al foştilor deţinuţi închişi 
pentru fapte grave/violente, însă începând cu 
2012 a fost reconceptualizat în formula 

 care estimează stadiul de 
radicalizare în care se află un anumit individ şi 
nivelul de risc generat de acesta, din punct de 
vedere al iminenţei comiterii unui act terorist. 

VERA II a fost testat prin aplicarea 
instrumentului pe cazuri de terorism cu care s-
au confruntat serviciile de informaţii de la nivel 
internaţional (în special din SUA şi Europa). 

După validarea parţială a acestuia (şi spunem 
parţială pentru că instrumentul este în 
permanenţă perfecţionat şi adaptat pentru a 
răspunde modificărilor survenite în fenomenul 
terorist şi cel al radicalizării), modul de utilizare 
a VERA II a fost predat în numeroase state, 
inclusiv în România, de instructaj beneficiind şi 
ofiţeri ai SRI.

Instrumentul în sine constă într-o grilă tip 
chestionar-evaluativ care se completează de 
către persoanele din structurile de securitate 
sau informaţii care au în atenţie persoane 
radicalizate, cu informaţiile deţinute despre 
fiecare  radicalizat.

Grila conţine o serie de aspecte caracteristice 
ale individului evaluat, axate pe:

comportament;

VERA II

!

-
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anturaj;

ideologia urmată;

optica şi atitudinea faţă de valorile statului în 
care locuieşte;

conexiunile extremiste/teroriste;

preocupările şi antecedentele violente sau 
teroriste etc.

În urma derulării demersului (ce trebuie 
realizat exclusiv de către persoane avizate) şi a 
acordării unui grad fiecărui aspect evaluat, se 
obţine un calificativ ce evidenţiază riscul de 
angajare al subiectului în acţiuni teroriste (low, 
medium sau high risk).

Calificativul nu reprezintă însă exclusiv 
rezultatul analizei/mediei aritmetice a gradelor 
acordate aspectelor incluse în grilă, ci şi al 
expertizei sau cunoaşterii (professional 
judgment) pe care ar trebui să-l aibă orice 
practician sau expert în domeniul radicalizării.

Scopul aplicării instrumentului constă în 
identificarea, din masa de persoane radicalizate 
pe care o monitorizează o structură de 
securitate sau informaţii, a acelora care se află 
în stadiile finale de radicalizare (pre-acţional şi 
acţional). Astfel, se obţine o prioritizare ori 
ierarhizare a cazurilor gestionate, acestea 
contribuind semnificativ la concentrarea 
resurselor structurii pe cele iminente, pentru a 
evita producerea unui atentat.

Precizăm că VERA II nu este o excepţie în ceea 
ce pr iveşte metodele , tehnic i le  ş i  
instrumentele utilizate pentru evaluarea 
riscului generat de persoanele radicalizate, 
instrumente similare (tip chestionar) fiind 
utilizate de SRI încă din 2008. 
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RadicalizăriiPrima Linie Împotriva 

Doar pentru că ameninţarea teroristă ce 
planează asupra României nu este la fel de 
intensă precum cea din alte state europene,  nu 
înseamnă că ţara noastră se află complet în 
afara ariei de pericol, în special în condiţiile în 
care:

manifestările teroriste din Europa sunt din 
ce în ce mai frecvente şi puternic influenţate 
de evoluţiile atât de imprevizibile din statele 
cu problematică teroristă şi de dinamica 
grupărilor ce acţionează în acestea;

ţara noastră se află pe o serie de rute de 
migraţie ilegală ce leagă zonele de conflict 
terorist de Europa;

internetul furnizează know how-ul necesar 
pentru ca şi cel mai novice individ să se 
transforme în câteva zile într-un expert în 
construirea de dispozitive explozive.

Înţelegând că şi teritoriul naţional poate deveni 
scena unor atentate (în special cele asociate 
solo terorismului) şi că, aşa cum o dovedeşte 
cazuistica europeană din ultimii ani,  pentru ca 
o întreagă naţiune să fie îndoliată şi pusă sub 
semnul terorii nu este nevoie de sute de 
jihadişti, ci de un singur individ radicalizat, SRI a 
avut în vedere propria modernizare şi 
actualizare a modului de acţiune.

În acord cu prerogativele aferente statutului de 
autoritate naţională în materie antiteroristă şi 
cu abordarea sa preponderent preventivă 
(axarea pe depistarea riscurilor în stadii 
incipiente, înainte ca acestea să se manifeste), 
Serviciul a valorificat în plan naţional expertiza 
obţinută din participarea la programe precum 
CoPPRa, RAN sau VERA, creând în 2014, 
împreună cu MAI, programul 

. 

Experţii SRI şi MAI, pregătiţi şi certificaţi la nivel 
european şi internaţional în identificarea 

!

!

!

Prima Linie 
Împotriva Radicalizării
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Trebuie însă să reţinem că PLIR nu furnizează 
o listă exhaustivă a semnalelor radicalizării, 
întrucât aceasta se poate manifesta sub 
multiple forme şi că prezenţa unui singur 
indicator în comportamentul unei persoane 
nu înseamnă în mod automat că aceasta este 
radicalizată, fiind nevoie ca respectiva să 
prezinte mai multe pentru a fi evaluată ca 
radicalizată.

PLIR nu garantează indentificarea tuturor 
persoanelor radicalizate din România, 
întrucât nu există o reţetă a succesului în 
acest sens, un pattern cu acurateţe maximă, 
un instrument care să extragă din 
comunitate toate elementele de risc, însă 
este în mod cert un pas înainte în evitarea 
unor situaţii precum cele care au

ul de faţă, PLIR a fost 
organizat în cadrul unor instituţii de 
învăţământ specializate/adresate cadrelor 
MAI, sub forma unor sesiuni de câteva zile, ce 
combină predarea de elemente teoretice cu 
aplicaţii interactive bazate pe recrearea unor 
situaţii cu care ofiţerii MAI se pot întâlni în 
activitatea de zi cu zi.

 zguduit 
Europa în ultimii ani.

Practic, PLIR îşi propune să plaseze 
radicalizarea printre priorităţile curente ale 
personalului MAI, având în vedere că acesta 
are deja un „ochi format” în depistarea 
neregulilor din societate şi lucrul cu 
persoanele aflate de partea greşită a legii.

Până în moment

indicilor radicalizării, evaluarea nivelului de 
ameninţare generat de un radicalizat, dar şi 
împărtăşirea acestor cunoştinţe prin sesiuni 
de pregătire, au creat PLIR. Aceştia au 
împrumutat conceptele din programele la 
care au participat, însă nu înainte de a le 
adapta la specificul şi particularităţile 
naţionale pe profil.

Astfel, PLIR este un program de instruire a 
ofiţerilor MAI din prima linie în identificarea 
timpurie a persoanelor radicalizate din 
rândul comunităţilor cu care intră în contact 
zilnic prin intermediul activităţii derulate. 
Pentru a capacita efectivele MAI pentru 
acest tip de misiune, PLIR se concentrează 
pe furnizarea  de exemple şi indicatori sau 
semnale ale radicalizării pe care aceştia îi pot 
repera în rândul migranţilor, refugiaţilor, 
mediilor infracţionale etc. sau pur şi simplu în 
societate în general.

În categoria indicatorilor sau semnalelor 
radicalizării intră o vastă paletă de 
comportamente, atitudini, acţiuni ce pot fi 
sesizate din vocabularul sau vestimentaţia 
unei persoane, izolarea acesteia de societate 
şi cercul apropiaţilor, schimbarea religiei, a 
numelui, a vechilor obiceiuri, călătoriile dese 
în spaţii cu problematică teroristă, afişarea 
de simboluri sau materiale propagandistice 
aparţinând grupărilor teroriste etc.

Începând cu anul 2015 şi în acord cu 
evoluţiile teroriste din Siria şi Irak, ce pot 
reverbera în plan naţional/european în 
special prin reîntoarcerea pe continent a 
unor persoane ce au luptat  alături de 
grupări teroriste precum Daesh sau Jabhat 
Al-Nusra, PLIR include şi un segment 
destinat identificării foreign fighters şi 
returnees.
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smului violentCombaterea extremi

actualizarea ISS având în vedere mutaţiile 
înregistrate în ultimii ani la nivel 
european, originea ameninţării fiind în 
prezent mult diversificată: apariţia 
actorilor singulari (cazurile Anders Breivik, 
Mohammed Merah etc.), a foreign fighters 
(jihadişti către Siria), precum şi cazurile 
de autoradicalizare prin Internet;

 în cadrul viitoarei Strategii Interne de 
Securitate problematica radicalizării va 
beneficia de un loc central.

!

Comisia Europeană a supus spre aprobarea 
Consiliului şi a Parlamentului European, în 
luna ianuarie 2014, proiectul unui program 
european care abordează fenomenul 
extremismului violent, cu scopul de a asista 
statele membre UE în efortul de a aborda 
eficient provocările viitoare legate de 
prevenirea acestui fenomen.

Proiectul noului program a fost anunţat 
pentru prima dată în cadrul „High Level 
Conference” (Bruxelles, 29 ianuarie 2013), 
prezidată de comisarul european Cecilia 
Malmström.

Programul european subsumat CVE 
(Countering Violent Extremism) a fost 
constituit în urma a trei runde de consultări 
cu statele membre UE (iunie, iulie, respectiv 
octombrie 2013), la ultima reuniune 
participând şi coordonatorii grupurilor de 
lucru ale RAN, principalele concluzii 
rezultate fiind:

 viitorul program CVE se va focaliza pe 
extremismul violent care conduce la 
terorism;

 contextul apariţiei programului CVE este 
generat de necesitatea actualizării 
Strategiei Interne de Securitate a UE (ISS 
- Internal Security Strategy), cu accent pe 
strategia de luptă antiteroristă, versiunea 
iniţială datând din anul 2005; se impune 

!

!



CLEAN-IT
Prevenirea utilizării internetului în scop terorist

Proiectul Clean-IT (Fighting the illegal use of 
the  In ternet  w i th  pub l i c -pr i va te  
partnerships from the perspective of 
counter terrorism) a fost lansat în anul 2011, 
la iniţiativa Olandei, Belgiei, Germaniei, Marii 
Britanii şi Spaniei, fiind finanţat de Comisia 
Europeană prin intermediul programului 
„Prevention of and Fight against Crime - 
ISEC”. În 2012, s-au alăturat proiectului şi 
alte state precum România,  Austria şi 
Ungaria.

Olanda este coordonatorul proiectului, 
celelalte state având statut de parteneri. 
Participarea în cadrul iniţiativei Clean-IT nu 
se limitează la aceste ţări, fiind deschisă şi 
altor parteneri asociaţi (precum Europol). 
Condiţia esenţială pentru implicarea în acest 
proiect o reprezintă contribuţia activă şi 
constructivă bazată pe experienţa în 
domeniul de referinţă.

Obiectivul Clean-IT a vizat crearea unui set 
de principii generale şi bune practici care să 
fie utilizate de statele membre în cadrul 
proiectului, pentru a armoniza măsurile 
adoptate la nivel naţional în vederea 
prevenirii şi combaterii utilizării Internetului 
pentru activităţi teroriste. De asemenea, 
aceste linii directoare sunt menite să 

armonizeze reglementările naţionale 
specifice fiecărui stat cu iniţiativele 
publice/private în acest domeniu. 

Urmare a acestei iniţiative, în primăvara lui 
2013, coordonatorul olandez al proiectului a 
decis valorificarea rezultatelor Clean-IT sub 
forma unui „consorţiu” care să aibă ca 
obiective consolidarea eforturilor împotriva 
utilizării ilegale a Internetului - European 
Joint Initiative for Internet Counter 
Terrorism (EJI-ICT).
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România nu se confruntă cu un fenomen al 
foreign fighters ori returnees, riscurile curente 
pe care le are în atenţie SRI fiind generate de 
tranzitarea teritoriului naţional de fluxurile 
combatanţilor europeni spre/dinspre 
Siria/Irak. De asemenea, pe fondul creşterii 
propagandei Daesh în mediul virtual/medii 
restrânse, SRI este preocupat de 
monitorizarea străinilor rezidenţi, dar şi a 
persoanelor convertite, pretabile la 
preluarea mesajului radical al acestei entităţi 
teroriste. Dacă în trecut procesul de 
(auto)radicalizare era lent, se constată că, 
sub influenţa ideologiei şi propagandei 
Daesh, procesul de radicalizare este în 
prezent,  mult mai rapid. 

În cursul ultimilor ani, la nivel naţional au 
fost derulate o serie de proiecte axate 
preponderent pe prevenirea radicalizării:

  realizarea de documente de informare 
publică: pliante, calendare, broşuri şi 
ar t icole pe tema radical izări i  
( c u p r i n z â n d  c a z u r i  l a  n i ve l  
internaţional, etape ale procesului de 
radicalizare, etape şi implicaţii la nivel 
i nd i v idua l  a l e  procesu lu i  de  
radicalizare);

 includerea tematicii în campanii de 
educaţie de securitate;

 realizarea de programe naţionale 
destinate identificării timpurii a 
cazurilor de radicalizare (vezi PLIR);

 deschiderea unui dialog cu lideri şi 
membri marcanţi ai comunităţii 
musulmane din România. Scopul 
demersului constă în conştientizarea 

!

!

!
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pericolelor la care se expun tinerele 
românce convertite la islam, prin 
intermediul reţelelor sociale, de către 
cetăţeni din afara ţării noastre, cu 
legături teroriste, pentru încheierea de 
căsătorii (vezi miresele jihadiste).

Pericolul reprezentat de aşa-numiţii lone 
actors, persoane autoradicalizate care nu au 
contacte în medii extremiste şi sunt aparent 
normale, moderate, este foarte greu de 
contracarat. 

Un serviciu de informaţii, oricât de 
profesionist şi de bine pregătit ar fi, nu poate 
identifica orice persoană radicalizată. 

În această situaţie, un rol important revine 
societăţii civile. 

Cetăţenii, prin natura interacţiunilor fireşti 
în mediul social, pot observa anumite 
schimbări comportamentale, semne 
exterioare de radicalizare, care trebuie 
aduse în atenţia Serviciului pentru verificare 
şi investigare de specialitate inclusiv prin 
intermediul site-ului SRI , TEL 
VERDE  AntiTerorist – 0800.800.100. 

Ca modalitate ce vine în sprijinul 
cetăţeanului, prin linia telefonică gratuită 
TELVERDE AntiTerorist, SRI a deschis un 
dialog permanent cu populaţia, care poate 
furniza date referitoare la:

  persoane care manifestă interes pentru 
procurarea de substanţe care ar putea fi 
folosite în scopuri teroriste;

 persoane care confecţionează, deţin, 
transportă ori manipulează ilegal 
armament, muniţii, substanţe care ar 
putea fi folosite în scopuri teroriste;

www.sri.ro

!
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Societatea civilă 
partener important în prevenirea radicalizării teroriste
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  acţiuni ale unor persoane care ar putea 
conduce la perturbarea funcţionării 
unor obiect ive strateg ice de 
importanţă deosebită;

 prezenţa repetată sau prelungită a 
persoanelor neautorizate în zona unor 
obiective care ar putea constitui ţinte 
ale atacurilor teroriste (misiuni 
diplomatice străine, sedii ale unor 
instituţii internaţionale etc.);

  interesul nejustificat al unor persoane 
pentru studierea sau obţinerea de date 
referitoare la infrastructura strategică a 
României;

  tendinţa unor persoane de a fotografia 
sau filma obiective care sunt supuse 
unor restricţii privind aceste activităţi;

  staţionarea îndelungată şi nejustificată a 
unor autoturisme în apropierea unor 
zone de importanţă deosebită, misiuni 
diplomatice sau locuri în care prezenţa 
popu

  chestionarea nejustificată în legătură cu 
subiecte care, la prima vedere, nu ar 
prezenta interes (programul de 
funcţionare al unor instituţii, momente 
ale zilei de maximă aglomeraţie, 

laţiei este numeroasă;

 interesul unor persoane pentru 
studierea insistentă şi nejustificabilă a 
unor locuri aglomerate (gări feroviare 
sau de metrou, aerogări, mari centre 
comerciale, obiective turistice, sportive 
sau culturale);

momentul schimbării personalului care 
asigură paza la ambasade).

La fel de importantă este şi preocuparea SRI 
de a imbunătăţi modalităţile prin care 
realizează educaţia de securitate a 
populaţiei, din perspectiva conduitei pe care 
cetăţenii trebuie să o adopte în cazul unei 
crize teroriste, atunci când se poate instala 
cu uşurinţă starea de panică la nivel colectiv.

În acest sens, SRI, în cooperare cu instituţiile 
SNPCT, are preocupări permanente ce 
vizează conştientizarea populaţiei privind 
necesitatea implicării active a acesteia în 
susţinerea activităţilor destinate protejării şi 
promovării valorilor de securitate.

0800 800 100
Linie gratuită pentru semnalarea riscurilor

teroriste

TEL VERDE Antiterorist 
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Zile libere şi sărbători legale

2 ianuarie

24 ianuarie

1 mai

1 mai

2 mai

20 iunie

15 august

1 decembrie

25 decembrie

1 ianuarie

A doua zi a Anului Nou

Ziua Unirii Principatelor Române

Ziua Internaţională a Muncii

Prima zi de Paşti

A doua zi de Paşti

Prima zi de Rusalii

A doua zi de Rusalii

Adormirea Maicii Domnului

Ziua Naţională a României

Prima zi de Crăciun

Prima zi a  Anului Nou

19 iunie

26 decembrie A doua zi de Crăciun

30 noiembrie Sfântul  Apostol  Andrei



DecembrieNoiembrieOctombrie

SeptembrieAugustIulie

IunieMaiAprilie

MartieFebruarieIanuarie
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Calendar 2016
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Locotenent-colonel (pm)
Donner P. Alecsandru

d. 26.05.1985

Căpitan (pm)
Vidrean I. Ion
d. 26.05.1985

Sublocotenent (pm)
Andrei Al. Nicolae-Petre

d. 20.04.1988

Sublocotenent (pm)
Muicaru C. Ion
d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Neagoe St. Teodor

d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Oprea I. Emil
d. 24.12.1989

EROII      BRIGAZII      



Sublocotenent (pm)
Andrei l.Ştefan
 d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Surpăţeanu P. Ctin 

Florin
d . 24.12.1989

Sublocotenent (pm) 
Radu Constantin

d. 20.05.2011

Colonel (pm)
Trosca Al. Gheorghe

d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Costache I. Ion
d. 24.12.1989

Locotenent-colonel
Cotună Al. Eugen-

Trandafir
d. 24.12.1989

 (pm) Căpitan (pm)
Pîrjol D. Petre
d. 30.11.1989

ANTITERORISTE



Bd-ul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Bucureşti
Tel: 0377.723.671; 0785.259.748
Fax: 0377.723.210
www.sri.ro
relatii@sri.ro 2016

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Direcţia Generală Prevenire şi Combatere Terorism
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