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CAPITOLUL I 

 
OBIECTIVELE PRIORITARE PENTRU 2007. 

PROCESUL DE TRANSFORMARE – MODERNIZARE 
 
 
 

 La începutul anului 2007, Serviciul Român de Informaţii şi-a asumat 
trei obiective majore: 
 - creşterea capacităţii de acţiune pentru prevenirea şi contracararea 
riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, din postura de stat 
aflat la frontiera externă a Uniunii Europene şi NATO; 
 - susţinerea informaţională adecvată a eforturilor instituţiilor cu atribuţii 
în îndeplinirea obiectivelor de modernizare economico-socială internă, 
respectiv de politică externă ale României; 

- exercitarea în condiţii de eficienţă a responsabilităţilor derivate din 
apartenenţa României la Uniunea Europeană şi implementarea standardelor de 
performanţă aplicabile activităţii de informaţii pentru securitatea naţională, în 
spaţiul comunitar / euro-atlantic. 

Dincolo de aceste obiective strategice, principalul reper al activităţii 
curente a fost asigurarea unei calităţi ridicate a produsului finit de intelligence, 
implicit furnizarea unei contribuţii reale la eficienţa actului decizional. 
  

■ Complexitatea şi dinamica accelerată a mediului de securitate actual, 
precum şi noile responsabilităţi ale S.R.I., în calitate de principal serviciu de 
securitate al unui stat membru NATO şi UE, au evidenţiat necesitatea adaptării 
structurii organizatorice şi proceselor sale interne la noile realităţi.  

Diagnoza organizaţională realizată la finele anului precedent a permis 
identificarea principalelor cerinţe de transformare instituţională şi a unor soluţii 
adecvate, pe patru dimensiuni principale: 

- structura şi modul de funcţionare a Serviciului; 
- cadrul normativ intern; 
- managementul resurselor umane, tehnice, material-financiare; 
- mecanismele de asigurare a relaţionării la nivel naţional (cu alte 

instituţii, cu diverse organisme, precum şi cu publicul) şi, respectiv, în plan 
extern. 
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■ În baza concluziilor rezultate, a fost elaborată “Perspectiva strategică 
2007-2010 a S.R.I.”, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
în luna iunie 2007 şi care fixează reperele procesului de transformare şi 
modernizare instituţională a Serviciului: 
 - flexibilizarea structurală şi configurarea unei formule organizaţionale 
suple, adaptabilă rapid la evoluţiile ameninţărilor de securitate, inclusiv prin 
simplificarea sistemului de norme şi reglementări interne; 

- consolidarea profesionalismului componentei umane, prin activităţi de 
perfecţionare profesională şi atragerea de expertiză din afara Serviciului; 
 - asigurarea capabilităţilor operaţionale, tehnice şi logistice necesare 
pentru îndeplinirea misiunilor specifice, prin valorificarea eficientă a resurselor 
material-financiare puse la dispoziţia Serviciului; 
 - dezvoltarea cooperării bi-/multilaterală, a schimburilor de informaţii şi 
acţiunilor comune cu partenerii naţionali şi internaţionali, prin valorificarea 
experienţei acumulate în ultimii ani; 
 - o mai bună comunicare cu publicul şi societatea civilă. 
 

■ Pe parcursul anului 2007, au fost deja implementate măsurile 
prevăzute pentru această etapă a procesului de transformare instituţională, care 
s-au materializat în: 

- eliminarea unor incoerenţe / suprapuneri identificate în sistemul de 
norme interne; 

 - fundamentarea unui nou sistem de planificare strategică şi curentă a 
Serviciului, care asigură o mai bună corelare a activităţilor cu priorităţile de 
securitate naţională;  

- responsabilizarea eşaloanelor ierarhice inferioare, prin coborârea 
nivelului deciziei şi proiectarea unor instrumente viabile de coordonare şi 
control profesional; 

- optimizarea procedurilor şi mecanismelor de cooperare intra-
instituţională (prin reconfigurarea şi dinamizarea fluxurilor de comunicare), 
respectiv inter-instituţională în plan naţional şi cu entităţi partenere străine; 

- iniţierea unui proces de upgradare a tehnologiilor informatice şi de 
comunicaţii utilizate la nivelul Serviciului. 
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CAPITOLUL II 
PARAMETRI AI ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 

 
 

 II.1. Activitatea informativă 
 

Anul 2007 a fost o perioadă marcată de evenimente semnificative pentru 
securitatea naţională. Aceasta a impus adaptarea activităţii informative, fiind 
puse în practică măsurile necesare pentru asigurarea unei reacţii oportune la 
schimbările survenite în contextul de securitate. 

 
 Astfel, în culegerea şi procesarea informaţiilor a fost implementat un 
sistem de planificare a cerinţelor axat pe criterii calitative, fiind - totodată - 
demarat procesul de recalibrare a dispozitivelor informative,  prin raportare la 
dinamica riscurilor şi ameninţărilor. 

Schimbarea de paradigmă a proceselor de intelligence face dificilă şi 
neproductivă o analiză statistică comparativă cu anii precedenţi. Sunt, însă, de 
menţionat următoarele aspecte relevante: 

• pe ansamblul anului 2007, activitatea informativ-operativă a asigurat 
alimentarea adecvată a fluxurilor analitice şi operative, cu o evidentă reorientare 
a ponderii surselor utilizate - materializată în creşterea procentului informaţiilor 
din surse secrete umane şi din surse deschise şi diminuarea celor obţinute din 
surse tehnice.  
 

Distribuţia unităţilor informaţionale obţinute în anul 2007, pe tipuri de 
resurse informaţionale exploatate, a fost următoarea: 
 - surse secrete umane - 59,19%. 
 - surse deschise şi producţia analitică de informaţii – 27,33%; 

- surse secrete tehnice - 13,48%; 
 

• a fost depăşită atitudinea preponderent reactivă, trecându-se la o 
abordare pro-activă a provocărilor de securitate. Eforturile vizând 
identificarea şi evaluarea vulnerabilităţilor şi riscurilor au fost dublate de acţiuni 
destinate identificării şi valorificării unor oportunităţi strategice, atât pe 
componenta internă a securităţii, cât şi pe dimensiunea promovării 
intereselor României în context euro-atlantic şi internaţional. 
 

Distribuţia unităţilor informaţionale obţinute în anul 2007, pe domenii de 
realizare a securităţii naţionale a fost următoarea: 

- vulnerabilităţi şi riscuri pe dimensiunea internă a securităţii naţionale - 
51%, astfel: 

- protejarea drepturilor şi valorilor constituţionale – 38,32% 
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- vulnerabilităţi şi riscuri pentru stabilitatea socială – 26,90%; 
- protecţia intereselor de securitate economică – 34,78% 
- protejarea şi promovarea intereselor de securitate ale României în context 

internaţional - 49%, astfel: 
            - contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia 

informaţiilor clasificate - 48,57%; 
- protecţia împotriva ameninţărilor teroriste – 25,38%; 
 - evaluarea şi gestionarea altor ameninţări transfrontaliere – 26,05%.  

 
 
II.2. Valorificarea informaţiilor 
 

  2.1. Informarea factorilor de decizie 
 

Creşterea calităţii şi utilităţii informaţiilor obţinute de Serviciu, implicit 
consolidarea contribuţiei sale la fundamentarea informativă a procesului 
decizional, reprezintă una dintre priorităţile procesului de transformare şi 
adaptare instituţională. 

Analiza realizată evidenţiază o evoluţie pozitivă a consistenţei 
documentelor de informare transmise factorilor de decizie la nivel central şi 
local. Preocuparea pentru calitatea produsului finit de intelligence s-a 
materializat într-o mai bună integrare a surselor utilizate, diversificarea 
tipurilor de documente de informare şi în optimizarea relaţionării şi feed-back-
ului în raport cu beneficiarii de nivel central şi local. 

 
■ În termeni statistici, Serviciul Român de Informaţii a elaborat, în 

perioada de referinţă, 3.710 documente de informare, în baza cărora au fost 
remise factorilor de decizie un număr de 7.761 de informări, astfel: 
 - factorilor de decizie la nivel central – 5.454 informări; 
 - factorilor de decizie de nivel local – 2.307 informări.    

• Repartiţia documentelor de informare pe categorii de beneficiari – 
realizată prin raportare la ariile de competenţă ale acestora – a fost următoarea: 
 - 2.956 (38,09%) au fost transmise Primului ministru şi beneficiarilor din 
ministere / agenţii guvernamentale, în conformitate cu atribuţiile lor legale; 

- 1.744 (22,47%) au fost adresate Preşedintelui României şi altor 
responsabili din cadrul Administraţiei Prezidenţiale; 
 - 419 (5,40%) au fost transmise către Oficiul pentru Informaţii Integrate 
din cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii;  
 - 335 (4,32%) au fost direcţionate către factorii abilitaţi din organele 
puterii legislative şi din alte instituţii; 

- 2.307 (29,72%) au fost adresate factorilor abilitaţi din plan local: 1.880 
prefecţilor, 226 preşedinţilor de Consilii Judeţene, iar 201 ambelor categorii de 
beneficiari. 
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• Distribuţia informărilor adresate factorilor de decizie de nivel 
central în funcţie de domeniul de manifestare a riscurilor şi ameninţărilor 
– rezultată prin raportare la evoluţia problematicii de securitate – a fost 
următoarea: 

a) pe dimensiunea internă a securităţii naţionale – 58,95%, astfel: 
- protecţia intereselor de securitate economică – 40,91%; 
- protejarea valorilor şi drepturilor constituţionale – 27,23%; 
- riscuri pentru stabilitatea socială, respectiv riscuri de nivel local şi zonal – 

31,86%. 
b) pe dimensiunea protejării şi promovării intereselor de securitate ale 

României în context internaţional, respectiv gestionarea riscurilor şi 
ameninţărilor la adresa spaţiului euro-atlantic – 41,05%, repartizate pe 
subdomenii, astfel: 

- contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia 
informaţiilor clasificate – 80,63%; 

- identificarea şi evaluarea ameninţărilor de natură teroristă – 17,05%; 
- evaluarea şi gestionarea altor ameninţări transfrontaliere – 2,32%. 
 
■ Din perspectivă calitativă, modificarea abordării în domeniul analizei 

de intelligence - pentru creşterea dimensiunii evaluative a informărilor 
transmise beneficiarilor - s-a tradus în:  
 - creşterea ponderii documentelor de informare complexe (de tip 
Evaluare, Buletin Informativ), pe fondul preocupării pentru consolidarea 
dimensiunii evaluative a informărilor; 

- diversificarea documentelor de informare destinate Oficiului pentru 
Informaţii Integrate – O.I.I. din cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii – 
C.N.I. (Buletin Informativ); 

- menţinerea unui nivel adecvat al informării pe palierul tactic (peste 
50% dintre documente fiind Note Speciale, structurate prin raportare la nevoia 
de a şti şi atribuţiile factorilor de decizie în stat). 

 
• Tematica documentelor de informare adresate beneficiarilor de nivel 

central a vizat îndeosebi: 
 - problematica aferentă protejării şi promovării intereselor de securitate 
ale României în relaţiile cu diverse state, îndeosebi în vecinătatea imediată; 

- evoluţii cu relevanţă pentru protecţia intereselor de securitate 
economică. 

 
Fenomenul corupţiei a reprezentat unul dintre obiectivele prioritare ale S.R.I., 

orientare confirmată şi prin numărul semnificativ (569) al documentelor de informare 
referitoare la astfel de manifestări  transmise factorilor abilitaţi. 
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- acţiuni cu potenţial de risc în problematica teroristă, dată fiind prezenţa 
în România a unor comunităţi de străini proveniţi din spaţii marcate de 
conflicte ori cu manifestări teroriste (inclusiv nuclee cu potenţial de 
radicalizare); 

- promotori şi acţiuni revizioniste şi/sau separatiste, cu menţiunea că, în 
anul 2007, s-a înregistrat o temperare a acestor evoluţii în raport cu unele 
„momente de vârf” din cursul anului 2006. 

 
• În paralel, a fost iniţiată o schimbare de optică la nivelul secţiilor 

judeţene, care a facilitat îmbunătăţirea raporturilor cu autorităţile de la nivel 
local. 

 
Având în vedere competenţele acestei categorii de beneficiari, marea 

majoritate a informărilor ce le-au fost adresate (circa 93,15% din total) au vizat 
probleme identificate pe dimensiunea internă a securităţii naţionale.  
 
■ Din punctul de vedere al reacţiilor beneficiarilor faţă de documentele 

de informare, aproximativ 91% dintre cele 235 de reacţii scrise înregistrate în 
2007 conţin aprecieri pozitive ori măsuri/solicitări de extindere a difuzării lor în 
vederea prevenirii şi combaterii fenomenelor semnalate de S.R.I. pe 
componenta internă a siguranţei naţionale. 

Statistic, situaţia reacţiilor şi a structurii pe criterii în anul 2007 este 
următoarea: 
 - aprecierea calităţii şi utilităţii  documentelor (40 reacţii).  
 

 Este de evidenţiat foarte buna comunicare/cooperare cu o serie de beneficiari 
la nivel central – precum Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, 
Preşedintele Curţii de Conturi, Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, reacţiile primite confirmând 
validitatea şi utilitatea informărilor remise de către S.R.I. 
 Reacţiile s-au concretizat în: 

- dispunerea efectuării unor controale sau luarea de măsuri (27); 
- adresarea de solicitări/rezoluţii S.R.I. (11), vizând continuarea/aprofundarea 

informării (în 5 situaţii), prezentarea unor date suplimentare (în două situaţii), 
respectiv difuzarea documentelor şi altor instituţii abilitate să ia măsuri (în 4 cazuri);  
 - confirmarea problemei semnalate ori adresarea de  mulţumiri  (2); 
 
- extinderea difuzării documentelor în vederea luării măsurilor care se 

impuneau (171); 
 - neînsuşirea în totalitate a  aspectelor semnalate (17); 
 - inserarea de diverse comentarii/opinii faţă de unele aspecte semnalate în 
documentele primite (7). 
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2.2. Măsuri specifice de prevenire 

 
■ În vederea contracarării unor riscuri şi ameninţări de securitate 

aflate în aria sa de competenţă, Serviciul Român de Informaţii a realizat 6.399 
măsuri specifice de prevenire, constând în: 

- determinarea persoanelor/entităţilor cu preocupări contrare securităţii 
naţionale să renunţe la demersurile/planurile iniţiate; 
 - acţiuni pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; 
 - propuneri de limitare, întrerupere, revocare a dreptului de şedere în ţară 
a unor persoane ori declararea lor ca indezirabili; 
 - avertizarea, pregătirea contrainformativă şi de autoprotecţie a 
persoanelor vizate de diverse tipuri de activităţi, inclusiv de spionaj. 
 

■ Distribuţia măsurilor de prevenire pe domenii de securitate 
naţională – determinată de caracteristicile intrinseci ale tipurilor de risc 
abordate – a fost următoarea: 

- 47% s-au derulat pe dimensiunea internă a securităţii naţionale, astfel: 
- securitate economică – 33,54%; 
- apărarea valorilor şi drepturilor constituţionale – 38,52%; 
- riscuri pentru stabilitatea socială, predominant cu manifestare în plan local 

şi zonal – 27,94%;  
- 53% au fost angajate pe dimensiunea externă a securităţii naţionale, 

dintre care: 
- contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia 

informaţiilor clasificate – 78,14%; 
- identificarea şi evaluarea ameninţărilor de natură teroristă – 14,03%; 
- evaluarea şi gestionarea altor ameninţări transfrontaliere – 7,83%. 
 

2.3. Sesizarea organelor de cercetare şi urmărire penală 
 
• În 2007, Serviciul Român de Informaţii a transmis autorităţilor abilitate 

să realizeze cercetarea şi urmărirea penală 643 sesizări şi informări, astfel: 
- 4 procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie; 
- 218 Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 

şi Terorism din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
- 185 Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 
- 5 parchetelor de pe lângă curţile de apel; 
- 16 parchetelor de pe lângă tribunale; 
- 11 parchetelor de pe lângă judecătorii; 
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- 204 structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
(Inspectoratului General al Poliţiei Române – 51, Inspectoratelor Judeţene de 
Poliţie - 77, Centrelor Zonale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi 
Antidrog - 65; Ministrului Internelor şi Reformei Administrative – 11). 

 
Cele 643 de sesizări şi informări transmise organismelor abilitate au avut ca 

obiect următoarele categorii de infracţiuni: 
- 3 infracţiuni contra siguranţei statului, prevăzute în titlul I al părţii speciale a 

Codului Penal, respectiv acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 1661 

- 5 infracţiuni la regimul siguranţei naţionale prevăzute de art. 19 din Legea 
nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României; 

C.P.); acte 
de diversiune – art. 163 C.P.; divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului 
– art. 169 C.P.; 

- 635 infracţiuni corespunzătoare corupţiei, criminalităţii economico-
financiare şi criminalităţii organizate. 
 
• O atenţie deosebită a fost acordată documentării adecvate a 

ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, respectiv colaborării cu 
organele de urmărire penală, inclusiv prin transmiterea, către acestea, a 
informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul desfăşurării anchetei penale. 

 
 Au fost soluţionate 82 de asemenea solicitări, astfel: 

 - în 16 situaţii au fost puse la dispoziţia organelor Ministerului Public date şi 
informaţii neprelucrate care au stat la baza sesizărilor/informărilor S.R.I. (respectiv 
note de redare, materiale informative şi documentare etc). 

- în 11 cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală, la solicitarea lor, 
date şi informaţii cu privire la persoane implicate în activităţi infracţionale; 

- 29 de solicitări, adresate de parchete şi alte organe judiciare, vizând 
declasificarea şi transmiterea materialelor rezultate din punerea în executare a 
activităţilor autorizate prin mandatul prevăzut de art. 20 şi 21 din Legea nr. 535/2004 
şi prin autorizaţiile emise de judecător, în temeiul prevederilor art. 911 – 916

- în 26 de cazuri, au fost soluţionate cereri de date, informaţii şi documente 
formulate de organele judiciare, în legătură cu foste şi actuale cadre ale Serviciului 
Român de Informaţii, implicate în dosare penale.  

 din Codul 
de procedură penală, precum şi a altor documente clasificate;  

 
Reprezentanţii direcţiei specializate au participat, în cadrul echipelor 

operative mixte constituite cu parchetele, la analize comune cu procurorii, 
pentru identificarea posibilităţilor de valorificare a activităţii specifice a S.R.I., 
respectiv pentru stabilirea datelor şi informaţiilor ce puteau fi furnizate de 
instituţia noastră. 

 



NESECRET 

NESECRET 
11/30 

 

 II.3. Protecţia împotriva riscurilor şi ameninţărilor teroriste 
 

 România nu se confruntă cu o ameninţare teroristă explicită, 
nivelul de risc fiind unul moderat. Această situaţie este rezultatul coroborat al 
menţinerii ţării noastre în afara interesului direct al organizaţiilor de 
factură teroristă şi acţiunilor preventive desfăşurate în formatul de cooperare 
oferit de Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, a 
cărui coordonare tehnică este exercitată de Serviciul Român de Informaţii.  
 

Principalele surse de risc au fost asociate: 
- evoluţiilor fenomenului terorist internaţional şi prezenţei pe teritoriul 

naţional a unor cetăţeni străini proveniţi din spaţii cu astfel de problematică sau, chiar, 
semnalaţi ca membri ori simpatizanţi ai unor organizaţii teroriste; 

- activităţilor de propagandă şi prozelitism desfăşurate de indivizi / nuclee / 
grupări de orientare extremist-islamistă, cu potenţial impact asupra procesului de 
radicalizare şi recrutare. 

   
În condiţiile date – şi pe fondul creşterii gradului de preocupare pentru 

problematica teroristă în plan internaţional – Serviciul Român de Informaţii s-a 
concentrat asupra identificării, încă din fazele incipiente, şi prevenirii 
acţiunilor capabile să genereze riscuri şi ameninţări de această natură pe 
teritoriul naţional. 
 Principalele coordonate ale activităţii desfăşurate au vizat: 

• descurajarea unor activităţi asociate terorismului. 
 

 Este de evidenţiat, în acest sens, implementarea unor măsuri de prevenire 
specifice, constând în: 

- întreruperea dreptului de şedere şi includerea pe lista persoanelor indezirabile 
pentru România / nepermiterea intrării în ţară (în 19 cazuri); 

- determinarea / avertizarea unor persoane să renunţe la activităţile din care 
puteau rezulta ameninţări la adresa securităţii naţionale (în 232 situaţii); 

 
• asigurarea protecţiei misiunilor diplomatice acreditate în 

România, a căror securitate este în responsabilitatea Serviciului. 
 

În cadrul activităţilor specifice de protecţie, a fost efectuat controlul 
antiterorist asupra a 14.765 persoane şi 9.371 bagaje şi colete. Au fost identificate 
1.043 obiecte potenţial periculoase, fiind reţinute şi predate organelor de poliţie 10 
persoane. 

Pentru creşterea gradului de securitate a obiectivelor aflate în competenţă sau 
asigurarea integrităţii fizice a personalului diplomatic protejat, la unele obiective din 
responsabilitate au fost dispuse măsuri de protecţie suplimentare; 

 
• asigurarea protecţiei/gardării antiteroriste. 
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 În perioada de referinţă, structurile specializate ale Serviciului au realizat: 
 - 1.113 misiuni de patrulare la obiectivele potenţial vizate de acţiuni teroriste; 
 - 789 misiuni (independent sau în cooperare cu alte forţe) destinate constituirii 
dispozitivelor de rezervă, necesare pentru susţinerea unor eventuale intervenţii 
antiteroriste la obiective a căror protecţie revine Brigăzii Antiteroriste;  
 - 1.106 misiuni de gardare şi protecţie antiteroristă a unor demnitari români şi 
străini; 
 - 1.530 misiuni şi alte măsuri de prevenire/descurajare antiteroristă cu caracter 
permanent la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti-Otopeni şi, respectiv 
Aeroportului “Aurel Vlaicu” Bucureşti-Băneasa; 

 
• control antiterorist-antideturnare şi de protecţie antiteroristă pe 

aeroporturile aviaţiei civile. 
 
Dezvoltarea infrastructurii aeroporturilor naţionale a impus Serviciului Român 

de Informaţii adaptarea dispozitivelor de protecţie/intervenţie antiteroristă şi control 
antiterorist-antideturnare. Acest proces a presupus stabilirea cu rigurozitate a 
coordonatelor de acţiune ale structurilor specializate ale Serviciului, în paralel cu 
actualizarea planurilor de protecţie/intervenţie antiteroristă ale aeroporturilor din aria 
de responsabilitate (inclusiv prin completarea cu măsurile corespunzătoare, pentru 
fiecare nivel de alertă teroristă). 

Au fost supuse controalelor specifice 4.834.452 persoane şi 12.393.699 
bagaje de mână, de cală sau cargo, în urma acestor activităţi fiind identificate 4.141 
arme de diferite tipuri, dintre care 94 deţinute fără forme legale, precum şi importante 
cantităţi de muniţie şi alte obiecte potenţial periculoase; 

 
• efectuarea controlului / intervenţiei antiteroriste pirotehnice. 
 
 Au fost executate: 
 - 512 misiuni de control tehnic antiterorist cu scop de prevenire; 
 - 888 acţiuni de asigurare a permanenţei pirotehnice; 
 - 17 verificări specializate în cazul unor suspiciuni sau ameninţări cu bombă, 
respectiv intervenţii pirotehnice de neutralizare a unor obiective suspecte/dispozitive 
explozive improvizate.  
Comparativ cu anul precedent, este de remarcat creşterea numărului de 

ameninţări şi alarme false cu bombă (738 faţă de 599, în 2006). 
 
 
II.4. Protecţia informaţiilor clasificate 
 
■ În calitate de autoritate desemnată de securitate în domeniul 

protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, S.R.I. şi-a 
îndeplinit responsabilităţile ce i-au revenit pe următoarele coordonate: 

- avizarea programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate 
întocmite de autorităţile centrale, companiile şi societăţile naţionale şi alte 
persoane juridice de drept public sau privat. 
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S.R.I. a soluţionat 480 de solicitări de acordare a avizului de specialitate, 
precum şi 248 de cereri de actualizare, completare şi modificare a unor programe de 
prevenire avizate anterior; 
 
- acordarea de avize de acces pentru persoane fizice la informaţii 

clasificate naţionale şi NATO/UE (fiind efectuate verificări de securitate pentru 
5.071 de persoane). 

- eliberarea avizului pentru obţinerea autorizaţiei/certificatului de 
securitate industrială (fiind procesate un număr de 60 de astfel de solicitări). 

- acordarea asistenţei de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice şi 
juridice (în circa 400 de situaţii); 

 - controlul modului de implementare a măsurilor de protecţie a 
informaţiilor clasificate. 

 
Au fost efectuate 460 acţiuni de control (107 de fond, 343 tematice şi 10 

determinate de situaţii de urgenţă), fiind aplicate 106 sancţiuni contravenţionale, 
potrivit legii;  
 
- participarea la activităţile destinate actualizării cadrului normativ în 

domeniu. 
 

În cursul anului 2007, reprezentanţii S.R.I.: 
- au analizat două proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea listelor 

de informaţii secrete de stat, elaborate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi, respectiv, Garda Financiară; 

- au participat la negocierea unor acorduri guvernamentale privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate (cu Germania, Cehia, respectiv Franţa); 

- au formulat propuneri privind oportunitatea semnării memorandumurilor 
pentru aprobarea acordurilor bilaterale de securitate pentru protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate între România şi Letonia, Portugalia, respectiv Spania.  

 
 De asemenea, S.R.I. şi-a consolidat cooperarea cu celelalte autorităţi 
desemnate de securitate, fiind soluţionate peste 2.300 solicitări punctuale (de 
două ori mai multe decât în 2006) vizând avizarea accesului persoanelor fizice 
la informaţii clasificate, eliberarea autorizaţiilor/certificatelor de securitate 
industrială şi alte semnalări pe linia derulării relaţiilor contractuale clasificate.  

 
Majoritatea cererilor au provenit de la Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative (aproximativ 1.300) şi Serviciul de Informaţii Externe (circa 900), 
respectiv Ministerul Apărării, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de 
Pază şi Protecţie şi Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat).     
 
La rândul său, S.R.I. a primit 214 răspunsuri de la Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Pază şi Protecţie.  
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■ S.R.I. şi-a îndeplinit în mod adecvat responsabilităţile vizând 
colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a 
corespondenţei clasificate, în condiţiile unei creşteri a numărului beneficiarilor 
şi volumului corespondenţei. 
 

 Astfel, cu acelaşi personal, numărul misiunilor executate a ajuns la 8.800 (faţă 
de 8.100, în 2006), dintre care peste 4.000 au fost urgenţe. De asemenea, s-a 
înregistrat o creştere cu 5% faţă de anul precedent a numărului beneficiarilor din 
Bucureşti şi judeţul Ilfov, volumul corespondenţei ridicându-se la 2.565.444 de 
trimiteri oficiale (plicuri, colete, containere). 
 
 
 
 

CAPITOLUL III 
COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

 
 
 
III.1. Cooperarea inter-instituţională 
 

 Capacitatea de cooperare a devenit un factor esenţial într-o lume a 
interdependenţelor complexe, ce impune acţiuni preventive şi reacţii rapide la 
ameninţările de securitate.  

În exercitarea responsabilităţilor sale de autoritate naţională sau 
desemnată, Serviciul Român de Informaţii a asigurat funcţionarea eficientă a 
mecanismelor de cooperare gestionate direct, o atenţie deosebită fiind acordată 
platformei de colaborare oferită de Sistemul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului şi, respectiv, problematicii protecţiei informaţiilor 
clasificate.  

 
Anul 2007 a marcat o schimbare de perspectivă în cooperarea între 

instituţiile din sistemul de securitate naţională, prin crearea unor instrumente 
de comunicare şi conlucrare directă între structurile cu responsabilităţi similare 
şi creşterea substanţei activităţilor comune.  

Serviciul a iniţiat un proces de reorientare profundă a modului de 
raportare la activităţile de cooperare, vizând depăşirea fazei reactive (de 
lansare şi răspuns la solicitări punctuale) şi trecerea la o perspectivă activă, în 
care securitatea nu mai este o sumă a eforturilor individuale, ci rezultatul 
eforturilor comune ale instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu.  
 În aceste condiţii, activitatea de cooperare a înregistrat evoluţii 
pozitive, unul dintre cele mai importante progrese înregistrându-se în ceea ce 
priveşte finalitatea schimbului de informaţii, inclusiv ca efect al creşterii 
calităţii documentelor circulate. Noua abordare şi disponibilitatea sporită pentru 
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cooperare au facilitat depăşirea unor rezerve care au generat – anterior – limitări 
ale ariilor de colaborare şi anumite inconsistenţe ale fluxurilor de informaţii, 
permiţând trecerea la gestionarea în comun a unor riscuri şi ameninţări de 
securitate. 

Deşi nu sunt singurele zone unde au survenit dezvoltări semnificative, o 
menţiune specială trebuie făcută în ceea ce priveşte cooperarea cu Serviciul de 
Informaţii Externe, unde s-a reuşit o modificare de substanţă, inclusiv din 
perspectiva responsabilităţilor noastre în furnizarea unei contribuţii sporite la 
securitatea spaţiului comunitar şi în susţinerea intereselor de politică externă ale 
României.  

 
■ Per ansamblu, în cursul anului 2007, activităţile de cooperare inter-

instituţională s-au materializat în: 
- schimburi de informaţii pe diverse teme de interes şi susţinerea fluxului 

informaţional inter-instituţional. 
 

Între subiectele schimburilor de informaţii s-au numărat: activităţi ilegale de 
culegere de informaţii de interes pentru securitatea naţională; acţiuni circumscrise marii 
corupţii şi criminalităţii economico-financiare; falsificarea documentelor de identitate, de 
călătorie şi a mijloacelor de plată; suspiciuni privind unele transferuri în străinătate a unor 
sume importante de valută, precum şi de obiecte care aparţin patrimoniului naţional; 
prozelitismul practicat de unele organizaţii, ori alte activităţi cu impact asupra securităţii 
naţionale; evaziunea fiscală; contrabanda cu produse contrafăcute; operaţiuni de bancrută 
frauduloasă; procurarea şi deţinerea ilegală de arme, muniţii, dispozitive explozive etc; 
 În perioada de referinţă au făcut obiectul schimbului de informaţii un număr 
de 7.298 unităţi informaţionale: S.R.I. a transmis instituţiilor cu care a cooperat un 
număr de 5.679 şi a recepţionat 1.619. 
 Au fost, de asemenea: 
 - transmise 1.019 sinteze informative, evaluări şi analize şi au fost recepţionate 
398; 
 - remise instituţiilor cu care se cooperează un număr de 528 produse 
informaţionale OSINT, realizate prin exploatarea specializată a surselor deschise. 
 
- organizarea de acţiuni/misiuni comune. 
 

Au fost realizate 19 misiuni comune soluţionate prin măsuri operative 
complexe; 66 acţiuni/cazuri desfăşurate pe bază de plan de măsuri; 4 
proiecte/operaţiuni; 877 acţiuni de control/intervenţii pirotehnice cu scop de prevenire 
a actelor teroriste; 
 
- acordarea de sprijin reciproc pentru realizarea sarcinilor specifice 

ori furnizarea de asistenţă tehnic-operativă. 
 

 S.R.I. a desfăşurat 133 de acţiuni de supraveghere operativă la solicitarea altor 
instituţii naţionale (92 la nivel central şi 41 la nivel teritorial) şi a acordat asistenţă 
tehnic-operativă pentru instituţiile co-semnatare în cadrul a 27.553 activităţi specifice; 
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- efectuarea de verificări pentru acordarea avizelor prevăzute de Legile 
21/1991, Legea 333/2003 şi 182/2002 (în 10.176 situaţii; 

- schimbul de expertiză şi oferirea de consultanţă pentru adaptarea 
standardelor profesionale şi perfecţionarea pregătirii de specialitate. 

 
 
 III.2. Cooperarea externă  
 

Date fiind noul statut al României de membru al Uniunii Europene, 
precum şi obligaţiile ce revin S.R.I. în raport cu Alianţa Nord-Atlantică, 
relaţionarea externă a Serviciului a urmărit, cu prioritate, consolidarea 
raporturilor de cooperare cu serviciile din statele membre UE şi NATO, 
respectiv cu structurile de securitate ale celor două organizaţii. 

În paralel, au fost înregistrate progrese în colaborarea cu servicii cu 
care instituţia noastră are, în mod tradiţional, relaţii parteneriale consistente, 
precum şi cu servicii partenere din state aspirante la statutul de membre NATO 
şi/sau UE, în domenii de interes pentru securitatea naţională şi internaţională.  

 
■ Cooperările dezvoltate – sau continuate – de S.R.I. în perioada de 

referinţă au asigurat creşterea gradului de cunoaştere şi capacităţii de 
prevenire şi contracarare, prin eforturi comune, a unor riscuri şi 
ameninţări asociate: 

- terorismului internaţional; 
- spionajului şi acţiunilor unor servicii ostile; 
- problematicii de  securitate energetică; 
- criminalităţii economico-financiare de amploare şi crimei 

organizate; 
- migraţiei clandestine şi traficului ilegal de persoane; 

 
- proliferării traficului cu substanţe, dispozitive şi tehnologii supuse 

controlului internaţional asupra destinaţiei finale; 
- evoluţiilor tensionate din spaţii de conflict sau din zone limitrofe. 
Totodată, au fost valorificate oportunităţile de pregătire a personalului 

Serviciului, participarea la diverse forme de instruire organizate de servicii 
partenere externe sau organisme internaţionale din domeniul securităţii 
asigurând accesul direct al ofiţerilor S.R.I. la experienţa omologilor din alte 
spaţii, implicit o viziune mai largă asupra problemelor de securitate aflate în 
responsabilitate. 
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 Cooperare multilaterală 
  

Cooperarea cu organismele NATO şi UE specializate în domeniul 
securităţii a înregistrat o evoluţie semnificativă, materializată în furnizarea de 
contribuţii analitice consistente sau, după caz, în participarea la / susţinerea 
unor categorii variate de iniţiative, proiecte şi acţiuni ale structurilor europene 
sau euro-atlantice. 

● Astfel, volumul activităţilor în format NATO sau în susţinerea 
reprezentării României şi Serviciului în probleme de interes abordate în reuniuni 
organizate sub egida Alianţei a crescut considerabil, cu o menţiune specială în 
ultima perioadă a anului, pe fondul intensificării eforturilor subsumate 
organizării Summit-ului de la Bucureşti.  

Relaţionarea cu structurile NATO a presupus, în principal:     
 - asigurarea contribuţiei Serviciului / României la evaluările pe 
problematica de securitate, realizate de structurile de securitate ale NATO; 

- participarea efectivă la acţiunile organizate de organismele aliate / în 
formule NATO; 

- susţinerea constantă a altor categorii de activităţi ale organismelor 
NATO, precum şi fundamentarea poziţiei Serviciului / României în cadrul 
acestora; 
 - îndeplinirea responsabilităţilor complexe ce au revenit Serviciului pe 
relaţia cu serviciile aliate şi organismele specializate de la Cartierul General, 
pentru asigurarea securităţii Summit-ului NATO de la Bucureşti. 

● Într-un context marcat de sporirea constantă a volumului şi 
complexităţii sarcinilor S.R.I. în raport cu organismele de securitate ale 
Uniunii Europene sau alte structuri comunitare cu preocupări similare celor 
ale instituţiei noastre, contribuţia Serviciului s-a concretizat în: 

- coordonarea activităţilor presupuse de statutul S.R.I. de reprezentant al 
României în cadrul Grupului de lucru privind Terorismul (TWG) al Consiliului 
UE; 

- participarea conducerii sau a unor experţi ai instituţiei noastre la 
reuniuni, pe diverse teme, organizate sub egida UE sau de către state membre 
ale Uniunii; 

- transmiterea de contribuţii sau coordonarea răspunsurilor naţionale la 
solicitări formulate de structurile comunitare sau ţările membre UE.  
 

• De asemenea, anul 2007 a presupus asumarea, de către S.R.I., de 
noi responsabilităţi în cadrul cooperării multilaterale, prin participarea 
activă la schimbul de informaţii, experienţă şi proiectele comune iniţiate în 
diverse formate (Conferinţa Central Europeană – MEC, Iniţiativa de 
Cooperare în Sud-Estul Europei – SEEIC, Procesul Brdo). 
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■ Cooperare bilaterală 
 Serviciul Român de Informaţii a dezvoltat relaţii de cooperare cu 100 de 
servicii din 60 de state. Schimbul de informaţii în format bilateral cu 
serviciile aliate şi partenere a totalizat 4.429 de documente, constatându-se 
o echilibrare a numărului de materiale transmise (2.161), respectiv primite 
(2.268). 

Este, de asemenea, de remarcat, relansarea cooperării cu unii 
parteneri occidentali, dezvoltarea relaţiilor cu serviciile partenere din statele 
vecine şi – nu în ultimul rând – extinderea proiectelor de cooperare în noi 
zone de interes pentru securitatea naţională. 

 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE 

 
 
 
IV.1. Resursele umane 
 
În anul 2007 a fost iniţiată implementarea unui nou concept de 

management al resurselor umane, care vizează stabilirea de repere clare 
pentru cariera ofiţerului de informaţii, eficientizarea sistemului de selecţie 
şi creşterea atractivităţii muncii de informaţii. 

Această opţiune a fost motivată nu doar prin argumente ţinând de 
asigurarea predictibilităţii carierei ofiţerului de informaţii, ci şi ca instrument 
suplimentar de compensare a dificultăţilor în atragerea şi stabilizarea 
personalului în cadrul S.R.I. 

Dată fiind competiţia acerbă pe piaţa forţei de muncă - mai ales în 
domenii foarte specializate (precum cel financiar sau tehnologia informaţiei) – 
Serviciul a înregistrat un flux semnificativ de plecări ale unor specialişti 
tineri, fiind depuse eforturi semnificative pentru echilibrarea balanţei de 
personal. Astfel, s-a reuşit asigurarea unei dinamici pozitive în cazul 
personalului militar, înregistrându-se 620 intrări faţă de 524 pierderi. 

 
● Situaţia intrărilor a fost următoarea: 

 -147 ofiţeri şi 249 subofiţeri au provenit din încadrări directe; 
 - 5 ofiţeri au fost rechemaţi în activitate; 
 - 14 ofiţeri, 4 maiştri militari şi 5 ofiţeri au fost transferaţi de la alte instituţii 
militare; 
 - 190 ofiţeri au absolvit cursul universitar de masterat şi 6 Academia Tehnică 
Militară. 
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● Pierderile de personal militar au înregistrat următoarea evoluţie:   
- 136 ofiţeri, 7 maiştri militari şi 88 subofiţeri au devenit „inapţi pentru serviciul 

militar”; 
- 77 ofiţeri, 9 maiştri militari şi 37 subofiţeri au ajuns la limita de vârstă în 

grad; 
- 27 ofiţeri şi 3 subofiţeri au părăsit instituţia pentru motive determinate de 

nevoile Serviciului Român de Informaţii. 
- 74 ofiţeri, 1 maistru militar şi 44 subofiţeri prin demisie; 
- 2 ofiţeri la cerere, pentru motive bine întemeiate; 
- 1 ofiţer şi 1 maistru militar, ca urmare a săvârşirii unor abateri; 
- 11 ofiţeri, 2 maiştri militari şi 2 subofiţeri s-au transferat la alte instituţii; 
- 1 ofiţer şi 1 subofiţer au decedat. 
Trecerile în rezervă ca urmare a depunerii rapoartelor de demisie s-au 

menţinut la un nivel relativ ridicat (22,7% din totalul pierderilor de personal militar), 
deşi numeric au scăzut la 119 faţă de 162, în anul 2006. Din volumul total al 
personalului militar care a părăsit instituţia în cursul anului 2007, 49,8% 
(reprezentând 171 ofiţeri, 12 maiştri militari şi 78 subofiţeri) a fost încadrat anterior 
anului 1990. 
 
Un rol important în configurarea acestei dinamici de personal l-a avut 

mediatizarea cursurilor universitare şi post-universitare organizate de 
S.R.I., care a atras un plus de candidaţi comparativ cu anii precedenţi şi 
reprezintă un element încurajator pentru procesul de selecţie a personalului 
necesar. 
 

 Pentru cursurile universitare de licenţă s-au înscris la concurs 817 candidaţi 
(131 la unităţile centrale şi 686 la unităţile teritoriale), din care doar 300 au fost 
selecţionaţi să participe la examenul de admitere, în final fiind declarate admise 40 de 
persoane. 

Pentru cursurile de masterat s-au înscris 2270 candidaţi (cu 84 mai mulţi decât în 
anul  2006), dintre care doar 595 au fost selectaţi să susţină examenul de admitere, fiind 
admişi 150 de persoane (120 băieţi şi 30 fete).  

 
 Încadrarea organigramei Serviciului era - la sfârşitul anului 2007 - de 
81% (79% la ofiţeri, 85% la maiştri militari, 88% la subofiţeri, 66% la salariaţi 
civili şi 83% la soldaţi/gradaţi voluntari). 

 
Pe domenii de activitate, situaţia încadrărilor posturilor militare era 

următoarea: 
--  82% în domeniul informativ-operativ (76% fiind ofiţeri, 91% maiştri militari 

şi 92% subofiţeri. La nivelul unităţilor centrale procentul încadrărilor se ridica la 84%, 
iar în cazul unităţilor teritoriale la 81%); 

- 81% în domeniul tehnico-operativ şi specializat (81% fiind ofiţeri, 83% 
maiştri militari şi 82% subofiţeri. La unităţile centrale procentul era de 78%, iar la 
unităţile teritoriale de 86%); 

- 85% în domeniul funcţional (80% fiind ofiţeri, 88% la maiştri militari şi 
89% la subofiţeri. Procentul de încadrare al posturilor la unităţile centrale era de 83%, 
iar la unităţile teritoriale de 93%). 
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 Media de vârstă a cadrelor S.R.I. este una scăzută - 36 ani şi 4 luni 
(36 ani şi 6 luni în cazul ofiţerilor,  35 ani şi 9 luni la subofiţeri şi 42 ani şi 2 
luni pentru maiştrii militari) – iar ponderea de 71% bărbaţi şi 29% femei este 
una echilibrată pentru o instituţie de acest tip. 

 
IV.2. Resursele financiare şi logistice 
 
 
În cadrul procesului de transformare instituţională, a fost iniţiat un nou 

sistem de planificare integrată a activităţii S.R.I., în proiecţie multianuală, 
conceput să asigure convergenţa obiectivelor cu resursele alocate, prin 
raportare la priorităţile şi direcţiile strategice de acţiune. 

Un prim rezultat al acestei abordări a fost realizarea – la sfârşitul anului 
– a unei proiecţii realiste a bugetelor, pe programe asociate profilurilor de 
activitate ale Serviciului, fiind – astfel – asigurată posibilitatea stabilirii 
priorităţilor de bugetare, în funcţie de problematica securităţii naţionale. 

 
 În ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru anul 2007: 

• Serviciul a solicitat fonduri în sumă de 1.943.000 mii lei (alocaţii de 
la bugetul de stat, credite externe, împrumuturi interne şi venituri proprii), prin 
Legea bugetului de stat pe anul 2007, nr. 486/2006, fiindu-i aprobate iniţial 
fonduri în sumă de 1.101.297 mii lei (56,68% din necesarul estimat); 

• prin rectificările bugetare operate în cursul anului 2007, fondurile 
alocate Serviciului au fost suplimentate, alocaţiile totale însumând 1.203.095 
mii lei (reprezentând 61,92% din necesarul de fonduri iniţial), constituite astfel: 

- 1.187.009 mii lei de la bugetul de stat; 
- 13.564 mii lei din credite externe; 
- 2.322 mii lei din împrumuturi interne şi 200 mii lei din venituri proprii; 
• sumele alocate au fost utilizate conform destinaţiei prevăzute: 
- cheltuieli de personal – 567.648 mii lei; 
- bunuri şi servicii – 136.061 mii lei; 
- dobânzi – 11.355 mii lei; 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 21.226 mii lei; 
- alte transferuri – 41 mii lei; 
- asistenţă socială – 213.447 mii lei; 
- alte cheltuieli – 3 mii lei; 
- active nefinanciare –209.956 mii lei; 
- rambursări de credite – 43.358 mii lei. 
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Printr-un management eficient al resurselor financiare disponibile pentru anul 
2007, inclusiv prin prioritizarea abordării unor proiecte tehnico-economice în funcţie 
de constrângerile bugetare, s-a asigurat: 

- plata integrală şi la timp a salariilor şi a celorlalte drepturi băneşti ale 
personalului, conform legislaţiei în vigoare, care au reprezentat 47,18% din bugetul 
alocat; 

- susţinerea financiară adecvată a misiunilor specifice, prin asigurarea 
fondurilor necesare pentru cheltuieli operative; 

- realizarea programului de investiţii şi a programelor de dotare aprobate, în 
limitele bugetului alocat; 
 - desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor medicale la nivelul instituţiei; 
 - executarea unor lucrări de reparaţii capitale şi reabilitare a unor sedii 
începute în anii anteriori; 
 - acoperirea integrală a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale instituţiei;  

- rambursarea creditelor externe şi interne contractate, conform graficelor 
stabilite. 

 
 
 
 

CAPITOLUL V 
COORDONAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII 

SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII 
 
 
 
V.1. Coordonarea strategică a activităţii de către Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării  
 
 În calitatea sa de coordonator strategic al activităţii S.R.I., Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării a transmis instituţiei noastre, în perioada de referinţă, 
20 hotărâri care presupuneau sarcini pentru structurile Serviciului.  

În vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce îi reveneau în conformitate 
cu Programul de activitate al C.S.A.T., S.R.I. a trimis, în timp util, acestui for 
28 documente, 12 dintre acestea fiind elaborate şi prezentate la iniţiativa 
instituţiei noastre. 
 Dintre documentele analitice cu grad ridicat de complexitate adresate 
C.S.A.T. se evidenţiază: 

- evaluările privind modul de valorificare a informaţiilor referitoare la 
acţiuni, stări de fapt şi fenomene de natură să genereze riscuri şi ameninţări la 
adresa siguranţei naţionale; 

- evaluările şi analizele destinate fundamentării unor decizii ale C.S.A.T. 
în probleme de importanţă majoră; 
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 - analizele / evaluările asupra situaţiei operative şi propunerile de măsuri 
pentru diminuarea factorilor de risc de natură teroristă la adresa României, 
inclusiv în contextul Summit-ului NATO; 

- Raportul privind activitatea Serviciului Român de Informaţii în anul 
2006 şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2007. 
 
 
 V.2. Controlul democratic  

 
2.1. Controlul parlamentar 

 
S.R.I. a pus, în mod oportun, la dispoziţia Comisiei Comune Permanente 

a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii elementele necesare pentru 
exercitarea atribuţiilor de control democratic ce revin organismului 
parlamentar. 

 
● Astfel, Serviciul Român de Informaţii a trimis lunar Comisiei 

documente pe diverse teme de interes pentru aceasta, respectiv: 
- legalitatea activităţilor specifice desfăşurate de instituţia noastră; 
- respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în exercitarea 

competenţelor legale ce ne revin; 
- monitorizarea execuţiei bugetului S.R.I. 
● De asemenea, au fost puse la dispoziţia Comisiei răspunsuri la 

solicitări punctuale formulate de aceasta referitoare la: 
- îndeplinirea, de către instituţia noastră, a responsabilităţilor ce îi revin 

conform legii; 
- contribuţia S.R.I. la soluţionarea unor cazuri/situaţii cu impact în spaţiul 

public; 
- răspunsuri la petiţii şi memorii ale cetăţenilor adresate Comisiei ori altor 

autorităţi ale statului etc. 
 
 2.2. Controlul de legalitate 

 
 Prin raportarea permanentă la prevederile Constituţiei şi legislaţiei cu 
relevanţă în materia securităţii naţionale, activitatea Serviciului s-a 
caracterizat prin legalitate şi corectitudine. 
  

Activitatea informativ-operativă a fost – şi din această perspectivă – 
una dintre priorităţile majore, consilierea juridică furnizată de departamentul 
specializat asigurând legalitatea deplină şi conformitatea cu procedurile în 
vigoare. 
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Totodată, departamentul juridic al Serviciului a participat activ la 
susţinerea demersurilor desfăşurate pentru: 

- formularea unor puncte de vedere ale S.R.I. faţă de acte normative cu 
relevanţă pentru activitatea sa, în plan naţional sau în format comunitar; 

- protejarea – inclusiv în instanţă – a intereselor patrimoniale ale 
instituţiei; 

- desfăşurarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a proceselor de 
achiziţii publice, dotare şi a contractelor de servicii; 

- redactarea şi/sau avizarea proiectelor de acte normative şi reglementări 
interne; 

- desfăşurarea activităţilor de control intern. 
 

 În 2007, Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor a asigurat 
punerea în aplicare a 10.272 acte de autorizare (mandate, autorizaţii şi 
ordonanţe) a interceptării comunicaţiilor, pentru toate instituţiile sistemului 
naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi pentru 
Ministerul Public. În baza acestora, a fost autorizată interceptarea 
comunicaţiilor a 7.746 de persoane, respectiv 15.414 de posturi telefonice.  

••  Dintre acestea, doar 1.603 acte de autorizare, reprezentând 
15,61%, au avut ca beneficiar S.R.I., în baza acestora fiind interceptate 
comunicaţiile a 1.241 persoane, respectiv de la un număr de 4.805 de posturi.   

Din totalul de 1.603 acte de autorizare, doar 573 sunt iniţiale (mandate, 
autorizaţii şi ordonanţe), restul fiind prelungiri şi extinderi ale unor acte de 
autorizare existente. 

 
În raport cu anul precedent, numărul de acte de autorizare emise 

pentru S.R.I. a scăzut cu 26.14 procente, iar numărul posturilor 
telefonice supuse procedurilor de interceptare a înregistrat o reducere cu 
18,42 procente. 
 
 
 2.3. Controlul financiar 

 
Activitatea desfăşurată a asigurat gestionarea adecvată a resurselor 

financiare aflate la dispoziţia Serviciului  Român de Informaţii. Astfel, 
auditul intern a analizat legalitatea şi conformitatea operaţiunilor şi activităţilor 
cu implicaţii patrimoniale, fiind - totodată - acordat sprijinul necesar pentru 
unităţile Serviciului în cadrul proceselor de achiziţii publice. 

Legalitatea, regularitatea şi conformitatea activităţilor desfăşurate în 
cadrul Serviciului pe această dimensiune au fost confirmate în urma 
misiunilor de audit şi control, efectuate de Curtea de Conturi, care nu au 
identificat elemente de neregularitate sau risc în derularea proceselor şi 
procedurilor specifice. 
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CAPITOLUL VI 
RELAŢIONAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 
 

Activităţile Serviciului în domeniul relaţionării cu societatea civilă au fost 
subordonate obiectivului de consolidare a valorilor democratice, prin 
promovarea unei culturi de securitate moderne, europene şi euro-atlantice, în 
spiritul respectării drepturilor omului şi libertăţilor civile, al transparenţei şi 
echidistanţei politice. 

În acelaşi timp, S.R.I. a fost preocupat de edificarea unei imagini publice 
corecte, de instituţie aflată în slujba naţiunii şi a cetăţeanului şi sub controlul 
autorităţilor abilitate de lege, răspunzând cu deschidere cererilor legitime ale 
publicului de informare cu privire la priorităţile sale de acţiune şi modul de 
îndeplinire a responsabilităţilor legale. 

 
 

VI.1 Relaţiile cu publicul şi mass-media  
 
 Serviciul Român de Informaţii a aplicat criteriile de transparenţă 

specifice serviciilor de securitate din comunitatea euro-atlantică în 
raporturile cu cetăţenii, petiţiile transmise instituţiei noastre, precum şi 
aspectele prezentate în audienţele solicitate fiind soluţionate în termenele 
stabilite de lege. 

● În intervalul de referinţă, numărul petiţiilor adresate de cetăţeni 
conducerii Serviciului, respectiv şefilor unităţilor centrale şi teritoriale a fost de 
26.091, în scădere cu 18,66% faţă de anul 2006, dintre care: 

- 17.105 (faţă de 23.427 în anul precedent) au fost depuse de persoane 
fizice; 

-  8.986 (faţă de 8.652 în 2006) au fost transmise de autorităţi publice şi 
persoane juridice, instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. 

 
Problematica abordată de petenţi a fost extrem de variată, cele mai numeroase 

solicitări ale acestora vizând: 
- semnalarea unor aspecte de interes pentru Serviciul Român de Informaţii; 
- solicitări de eliberare a unor avize pentru programe privind protecţia 

informaţiilor clasificate, alocare de frecvenţă şi instalare de echipamente radio-TV, 
societăţi comerciale de protecţie şi pază sau de autorizare a unor documentaţii tehnice 
pentru executarea unor lucrări de construcţii; 

 - eliberarea unor adeverinţe care să ateste drepturi salariale; 
- primirea în audienţă, de către reprezentanţi ai instituţiei noastre, în vederea 

soluţionării unor presupuse litigii sau furnizarea unor informaţii; 
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- abuzuri şi/sau ilegalităţi săvârşite de diverşi funcţionari publici, magistraţi 
etc., instituţia noastră fiind solicitată să întreprindă demersuri pentru stoparea sau 
cercetarea acestora; 

- punerea în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti sau efectuarea demersurilor 
necesare intrării în posesia unor imobile; 

- eliberarea de copii ale unor documente emise de fostele organe de securitate. 
De menţionat că numărul reclamaţiilor a scăzut faţă de anul precedent (de la 

533 în 2006 la 486 în 2007), doar 111 dintre acestea (25 confirmate şi 86 
neconfirmate) având drept obiect cadre ale instituţiei, restul de 375 excedând 
competenţelor legale ale instituţiei noastre. 
 
Solicitările de primire în audienţă au înregistrat, în anul 2007, o 

evoluţie uşor pozitivă – 7.779 în anul 2007, faţă de 7.655 în 2006, ceea ce 
demonstrează creşterea încrederii populaţiei în capacitatea instituţiei de apărare 
a drepturilor şi intereselor cetăţeneşti. 

● Activităţile asociate acordării accesului la informaţiile de interes 
public (reglementate de Legea nr. 544/2001) au presupus soluţionarea a 35 
cereri (42,63% mai puţine faţă de anul 2006). 

● Totodată, simplificarea procedurii de solicitare de/răspuns la informaţii 
a determinat menţinerea la un nivel ridicat a numărului de e-mail-uri 
adresate Serviciului Român de Informaţii. Cele 1.749 de mesaje recepţionate 
pe site-ul S.R.I. (www.sri.ro) aveau ca obiect solicitări referitoare la criteriile de 
selecţionare în vederea încadrării în instituţia noastră, participarea la cursurile 
organizate de Academia Naţională de Informaţii, reclamaţii, oferte de produse şi 
servicii, mulţumiri adresate conducerii S.R.I. etc. 
 

 Relaţionarea cu mass-media a urmărit promovarea unei imagini 
nedistorsionate asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii şi, 
subsecvent, asigurarea unei susţineri publice adecvate pentru activităţile de 
realizare a securităţii naţionale. 

 
 Volumul solicitărilor adresate instituţiei noastre de mass-media s-a menţinut 
ridicat, ceea ce indică un interes semnificativ faţă de Serviciu şi de activitatea de 
securitate. Aproximativ jumătate dintre solicitări au fost adresate de jurnalişti direct 
purtătorului de cuvânt al instituţiei, care a formulat declaraţii, precizări şi luări de 
poziţie, marea majoritate preluate în fluxurile de ştiri ale agenţiilor de presă, precum 
şi ale posturilor radio şi TV. 

Pagina web a S.R.I a continuat să reprezinte un instrument eficient de difuzare 
a informaţiei publice, numărul vizitatorilor unici fiind, în medie, de 300 de persoane 
zilnic. 
 
Dincolo de progresele înregistrate, îmbunătăţirea comunicării cu mass-

media şi societatea civilă rămâne un obiectiv important, îndeosebi în ceea ce 
priveşte capacitatea de prezentare a unor realităţi – pozitive sau negative – cu 
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care se confruntă Serviciul, printr-o schimbare de atitudine faţă de formatorii 
de opinie şi o adaptare a limbajului la cerinţele actuale ale societăţii. 

 
 

VI.2. Educaţia de securitate şi relaţiile cu societatea civilă 
 
Dat fiind rolul esenţial al opiniei publice pentru succesul activităţilor de 

realizare a securităţii naţionale, în perioada de referinţă au fost intensificate 
iniţiativele de comunicare publică pentru promovarea culturii de 
securitate. 
 Una dintre direcţiile majore de acţiune a constituit-o lansarea - în 
parteneriat public-privat - a unor programe şi proiecte având drept obiectiv 
optimizarea comunicării, în spaţiul public, în domeniul securităţii  
naţionale.  

 
Astfel, în anul 2007, structura specializată a Serviciului a organizat 84 de 

manifestări (reuniuni de lucru, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, seminarii, 
simpozioane etc.) - unele având drept co-organizator Centrul de Informare pentru 
Cultura de Securitate (C.I.C.S.), un volum semnificativ revenind celor consacrate 
promovării culturii de securitate, respectiv conturării unui profil public corect al 
Serviciului. 

La 45 dintre manifestările sus-amintite – asociate preocupărilor Serviciului pe 
linia realizării educaţiei de securitate – au participat reprezentanţi ai societăţii civile şi 
mass-media, ai autorităţilor publice şi instituţiilor din sistemul securităţii naţionale, 
experţi în probleme de securitate şi apărare din ţară şi străinătate, diplomaţi, cadre 
didactice, elevi etc.  

 
Consacrarea C.I.C.S. drept un partener credibil de dialog cu societatea 

civilă/organizaţiile non-guvernamentale a determinat sporirea iniţiativelor 
derulate sub egida acestuia, precum şi menţinerea deschiderii partenerilor de 
dialog faţă de implicarea în proiectele şi programele Centrului.  

 
Urmare a rezultatelor pozitive obţinute în anii anteriori, S.R.I. a participat, şi 

în intervalul analizat, la seria de dezbateri iniţiate de Reţeaua Balcanică a Centrelor de 
Cercetare pentru Probleme Strategice, din care face parte şi C.I.C.S.  

Întrucât, în 2007, România (reprezentată de Institutul Diplomatic Român, 
Institutul de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, C.I.C.S. şi EURISC) a 
deţinut preşedinţia organizaţiei, conferinţa anuală a Reţelei s-a desfăşurat la Bucureşti, 
ocazie cu care au fost stabilite priorităţile pentru perioada 2008-2010.  
 
 S.R.I. a continuat să promoveze unul dintre cele mai vizibile şi 

apreciate proiecte proprii de comunicare publică - „Terorismul... de lângă 
noi”, aflat deja în treia etapă.  
 Campania, desfăşurată - începând cu luna mai 2007 - în 6 judeţe (Braşov, 
Covasna, Giurgiu, Gorj, Iaşi şi Vrancea) a beneficiat de sprijinul Ministerului 
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Cercetării, Educaţiei şi Tineretului şi al autorităţilor locale, fiind realizată în 
parteneriat cu Fundaţia EURISC, Casa NATO şi Institutul Român pentru Studii 
Internaţionale. 

  Până la sfârşitul anului 2007, la proiect au participat aproximativ 1.500 de 
elevi din 31 de licee.  

 
În cadrul proiectului, reprezentanţii C.I.C.S. au susţinut o dezbatere cu tema 

„Terorismul la nivel global”, în cadrul celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional 
Studenţesc, organizată de Liga Studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu Jiu, la care au participat studenţi din 8 ţări şi din 8 centre universitare din 
România.    
 

● În paralel cu activităţile de relaţionare directă, structura specializată a 
Serviciului a fost implicată în susţinerea altor iniţiative de diplomaţie 
publică, precum actualizarea paginii web a Serviciului (pentru informarea 
corectă şi oportună a acţiunilor desfăşurate sub egida C.I.C.S.), valorificarea 
unor oportunităţi de optimizare a relaţiilor cu organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniul securităţii din ţară şi străinătate 
etc. 

● A fost continuată colaborarea S.R.I. cu Muzeul Memorial 
American al Holocaustului şi în 2007. Au fost realizate schimburi de 
documente şi întâlniri, atât la nivel de experţi cât şi la nivelul conducerii celor 
două instituţii, iar protocolul de cooperare dintre Serviciul Român de Informaţii 
şi Muzeu a fost prelungit pentru încă 5 ani. 

 
VI.3. Predarea arhivelor fostei Securităţi 
 
În cursul anului 2007, a continuat activitatea de predare, către C.N.A.S., a 

documentelor fostelor organe de securitate, fiind puse la dispoziţia Consiliului 
15.569 dosare cu 24.040 volume.  

De asemenea, S.R.I. a sprijinit activitatea C.N.A.S. prin:  
- predarea a 28 de clasoare, ce cuprindeau circa 1.000.000 de fişe privind 

persoanele a căror corespondenţă a fost interceptată de Securitate; 
- remiterea, la începutul anului 2007, a circa 63.000 fişe; 
- transmiterea a 98 dosare de cadre, referitoare la ofiţerii de securitate ale 

căror nume au fost publicate în Monitorul Oficial cu decizia de poliţie politică.  
 

De menţionat că, în perioada 2000 – 2007, Serviciul Român de Informaţii a 
predat Consiliului circa 17.000 metri liniari de arhivă – 1.601.129 dosare şi 1.954.629 
volume. 

Totodată, au fost declasificate peste 42.000 dosare cu aproape 70 000 de 
volume, însumând circa 800 de metri liniari, în prezent instituţia păstrând exclusiv 
acele documente care, în cazul declasificării, ar avea consecinţe negative asupra 
siguranţei naţionale. 
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CAPITOLUL VII 
PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2008 

 
 

■ La 1 iulie 2008 vor deveni operaţionale noua structură 
organizatorică şi noul Regulament de Funcţionare al Serviciului Român de 
Informaţii, pe baza documentelor supuse aprobării Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării. Acestea vor asigura condiţiile necesare pentru continuarea 
procesului de debirocratizare şi flexibilizare a activităţii, prin: 
 - eliminarea unor paliere intermediare şi accelerarea fluxurilor 
informaţionale pe verticală; 

- dezvoltarea conlucrării pe orizontală şi scurtarea timpilor de reacţie în 
activităţi cu caracter de urgenţă ori care presupun consultarea/conjugarea 
eforturilor mai multor structuri din unităţi diferite; 

- consolidarea cooperării între structurile, de nivel central şi teritorial 
ale Serviciului, în prevenirea şi contracararea unor riscuri de securitate 
specifice. 

■ În cursul anului 2008, va fi implementată – în baza aprobării 
C.S.A.T. – o nouă concepţie de planificare integrată, care presupune: 

- elaborarea unei Strategii de Informaţii şi, subsecvent, a unei Directive 
de Planificare, care să stabilească obiectivele şi priorităţile în activitatea 
informativă; 

- elaborarea unei hărţi a riscurilor de securitate, pe baza căreia vor fi 
stabilite direcţiile de acţiune ale fiecărei structuri centrale şi teritoriale; 

- crearea instrumentelor şi procedurilor necesare pentru alocarea 
resurselor şi evaluarea eficienţei în conformitate cu principiile de management 
organizaţional modern, aplicabile acestor procese. 

 
În acest plan, va fi implementat un proiect de evaluare unitară a rezultatelor 

activităţii informative, axat pe dimensiunea calitativă a informaţiilor. 
■ În paralel, va continua procesul de consolidare a capacităţii de 

analiză pe toate palierele – de la avertizare timpurie la dimensiunea strategică 
– prin dezvoltarea instrumentelor disponibile şi implementarea unor noi 
metode analitice în activitatea curentă. 

 
Fiecare unitate centrală va dispune de instrumente pentru culegerea de 

informaţii, dar şi pentru analiză, planificarea resurselor informaţionale şi cooperare 
internaţională, procese care – deşi descentralizate în mod real – vor funcţiona şi vor fi 
evaluate în mod integrat. 
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■ În vederea adaptării la noile realităţi de securitate, procesul de 

transformare include reevaluarea priorităţilor şi modalităţilor de cooperare 
în plan naţional şi internaţional, sens în care vor fi operate măsurile necesare 
pentru: 
 - depăşirea dificultăţilor de ordin birocratic sau tehnic ce grevează 
asupra eficienţei activităţilor de cooperare cu instituţiile naţionale cu 
responsabilităţi în domeniul securităţii; 

- prioritizarea acţiunilor de cooperare externă, pe baza unor obiective 
clar definite şi maximizarea rezultatelor activităţilor de cooperare în format 
bilateral sau multilateral. 

 

În acest sens, va fi dezvoltată o nouă Concepţie de relaţii internaţionale a 
Serviciului Român de Informaţii care va asigura orientarea adecvată – pe bază de 
obiective clar definite – a cooperării cu partenerii externi şi structurile comunitare de 
profil, şi va furniza instrumentele necesare pentru dezvoltarea de noi parteneriate;  
 
- optimizarea mecanismelor de coordonare în plan naţional în 

problematica de cooperare în format UE sau NATO, şi asigurarea unei 
contribuţii sporite la activităţile organizate sub egida celor două organizaţii. 

 

Un interes deosebit va fi acordat: 
- perfecţionării activităţilor de valorificare a surselor deschise (OSINT) şi 

valorificarea expertizei disponibile în plan comunitar; 
- consolidării contribuţiei Serviciului la eforturile de prevenire şi combatere a 

terorismului în ambele formate (UE şi NATO). 
 
■ Procesul de modernizare în domeniul managementului resurselor 

umane are ca priorităţi: 
 - dezvoltarea unor instrumente de management al carierei ofiţerului de 
informaţii; 

- perfecţionarea metodelor de pregătire şi instruire a personalului, prin 
valorificarea expertizei acumulate în plan intern, respectiv în formatele de 
cooperare europeană şi euro-atlantică; 

- dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu mediile de cercetare şi 
academice din România şi din străinătate. 

■ Va fi, totodată, reconfigurată activitatea  de comunicare cu 
societatea civilă şi mass-media - pe baza unei abordări flexibile care să asigure 
o mai bună poziţionare a instituţiei în spaţiul public - şi vor fi diversificate 
acţiunile destinate consolidării educaţiei de securitate.  
 Din acest punct de vedere, măsurile întreprinse în ultimii ani, conform 
deciziilor C.S.A.T., pentru soluţionarea problemei dosarelor fostei Securităţi 
marchează ruptura definitivă de reminiscenţele trecutului şi reprezintă un 
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 pas important în asigurarea unei percepţii corecte a instituţiei noastre de către 
opinia publică.  

■ Succesul fiecăruia dintre aceste proiecte depinde, însă, nu doar de 
eforturile instituţiei, ci şi de factori obiectivi esenţiali pentru derularea 
proceselor de optimizare a activităţii, între care se evidenţiază: 

- actualizarea cadrului normativ în materie, prin adoptarea pachetului 
legislativ privind securitatea naţională, Serviciul fiind pregătit pentru o 
racordare rapidă la noile repere normative ale activităţii de informaţii; 

- alocarea resurselor financiare pentru susţinerea adecvată a 
activităţilor S.R.I., precum şi a eforturilor de modernizare preconizate. 

_________ 
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