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CAPITOLUL I 
ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 
 
Prin Raportul anterior, Serviciul şi-a asumat ca obiectiv prioritar pentru anul 
2008 implementarea unor măsuri de transformare instituţională, vizând 
creşterea flexibilităţii organizaţiei şi asigurarea unei capacităţi 
operaţionale adecvate dinamicii riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii 
naţionale. 
Deciziile adoptate în baza „Perspectivei strategice 2007-2010 a SRI” -  
document aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
nr.00109 din 28 iunie 2007 - au urmărit construirea (ori modernizarea) 
instrumentelor de management organizaţional necesare pentru utilizarea 
eficientă a resurselor umane, tehnice şi financiar-logistice alocate Serviciului 
şi consolidarea capacităţii de reacţie la provocările – şi oportunităţile – 
generate de evoluţiile mediului de securitate. 
Conectarea SRI la procesul de modernizare instituţională la nivel naţional a 
avut în vedere rolul ce revine Serviciului în: 
- gestionarea eficientă a responsabilităţilor asociate statutului României de 

membru al NATO şi UE – din perspectiva asumării obiectivelor strategice ale 
celor două organizaţii şi abordării, în cooperare, a riscurilor şi ameninţărilor 
comune, respectiv a celor specifice unui stat aflat la frontiera estică; 

- susţinerea eforturilor autorităţilor statului de prevenire şi contracarare a 
noilor riscuri  de securitate, într-un context regional şi internaţional în 
schimbare. 

Procesul de modernizare a SRI a impus remodelarea conceptuală a activităţii 
şi operarea unor restructurări de ordin funcţional, ale căror repere majore sunt 
expuse succint în prezentul document. 

 
I.1. Repere ale procesului de modernizare instituţională 

 
În conformitate cu prevederile Perspectivei Strategice 2007-2010, în anul 
2008 au fost implementate măsurile de etapă necesare în procesul de 
transformare pe dimensiunile structurală şi funcţională. 

 
1.1. Evoluţii de ordin organizatoric 

 

■ Deciziile adoptate în prima jumătate a anului 2008 – în continuarea 
proceselor iniţiate anterior – au vizat flexibilizarea activităţilor Serviciului şi 
creşterea capacităţii de reacţie, prin diminuarea birocraţiei interne, 
coborârea nivelului de decizie şi asumarea de responsabilităţi sporite de 
către palierul de middle management.  
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Ulterior aprobării noului Regulament de Funcţionare a Serviciului Român 
de Informaţii, au fost puse în practică măsuri vizând consolidarea dimensiunii 
calitative în activităţile specifice, optimizarea fluxurilor interne şi eficientizarea 
proceselor de management. 

● Pe dimensiunea structurală, noua diagramă organizaţională a permis 
gruparea componentelor funcţionale pe principiul „pilonilor de activitate”, 
conform tipologiei misiunilor Serviciului, culturii instituţionale şi modelelor 
utilizate în serviciile similare din statele membre NATO şi UE. 
Au fost, astfel, structuraţi trei piloni: 
- „informaţii, operaţiuni, analiză şi planificare” - care reuneşte activităţile 

de informaţii pentru securitate, desfăşurate de Serviciu în exercitarea 
competenţelor atribuite prin lege; 

- „securitate şi control” - care integrează activităţile destinate asigurării 
securităţii organizaţionale, de protecţie a informaţiilor clasificate, de control 
intern şi de legalitate, precum şi de audit al activităţii Serviciului; 

- „administrativ” – segment ce include activităţile cu valenţă corporatistă ale 
Serviciului (secretariat, comunicare, resurse umane, financiare şi logistice).  

În cadrul pilonilor „informaţii, operaţiuni, analiză şi planificare” şi 
„administrativ”, în funcţie de competenţele şi atribuţiile funcţionale, sunt 
definite patru „zone de autoritate”, aflate în coordonarea adjuncţilor 
directorului Serviciului. 
 

Au fost delimitate: 
- zona „informaţii-operaţiuni”, în care sunt grupate unităţile centrale operative 

care asigură îndeplinirea misiunilor de securitate naţională prin crearea şi 
utilizarea surselor secrete umane pentru culegerea, verificarea şi valorificarea 
informaţiilor. Această zonă reprezintă axul central al responsabilităţilor Serviciului 
şi beneficiază de sprijinul celorlalte zone de autoritate pentru desfăşurarea de 
operaţiuni specifice, destinate prevenirii şi contracarării riscurilor şi ameninţărilor, 
precum şi promovării intereselor de securitate; 

- zona „operaţiuni tehnice”, care cuprinde unităţile centrale operative cu atribuţii 
în: executarea operaţiunilor specifice de securitate naţională, prin obţinerea 
informaţiilor utilizând surse tehnice; dezvoltarea capacităţilor instituţiei, prin 
gestionarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi management al resurselor 
materiale pe domenii de competenţă; 

- zona „analiză-planificare-cooperare”, în care sunt incluse unităţile centrale 
operative cu sarcini privind: planificarea strategică; analiza informaţiilor de 
securitate naţională obţinute din surse secrete şi deschise ori rezultate din 
activităţile de colaborare internă şi internaţională; informarea beneficiarilor legali, 
în conformitate cu nevoile şi cerinţele acestora; cooperarea internaţională; 

- zona „financiar-logistică”, care cuprinde unităţi cu responsabilităţi de asigurare 
şi gestionare a resurselor financiare şi materiale, precum şi a serviciilor de 
asistenţă medicală şi socială. 
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În baza Regulamentului de Funcţionare şi organigramei Serviciului aprobate 
de CSAT, au fost fundamentate şi operaţionalizate, în a doua parte a anului 
2008, noile regulamente de organizare şi funcţionare ale unităţilor centrale şi 
teritoriale ale SRI, în perspectiva demilitarizării instituţiei fiind adoptată 
terminologia utilizată de instituţiile din administraţia publică (Direcţii Generale - 
Direcţii - Direcţii Judeţene). 
● Din perspectiva proceselor organizaţionale, Regulamentul delimitează 
două categorii de domenii, grupate în funcţie de tipul responsabilităţilor 
îndeplinite:  
- operaţionale, care integrează activităţile de comandă, informaţii-operaţiuni, 

operaţiuni tehnice, analiză-planificare-cooperare, securitate internă, 
asigurarea legalităţii şi control; 

- funcţionale, în care sunt reunite structurile ce desfăşoară activităţi specifice 
în domeniul managementului resurselor umane, financiar-logistice, 
comunicării, respectiv de secretariat. 

■ Pentru îmbunătăţirea instrumentelor de coordonare şi management adecvat 
al activităţilor a fost elaborată Concepţia de planificare integrată a Serviciului 
Român de Informaţii, care are la bază alocarea resurselor disponibile în funcţie 
de priorităţile stabilite. 
În baza acestui document, a fost demarată implementarea progresivă a unui 
mecanism de planificare – pornind de la Strategia de informaţii a SRI - ce 
permite abordarea integrată a activităţii de securitate naţională şi a resurselor 
necesare derulării acesteia, cu asigurarea predictibilităţii nevoilor de bugetare, 
în proiecţie multianuală. 
Totodată, introducerea managementului pe programe vizează creşterea 
eficienţei în gestionarea bugetului Serviciului pe domenii de realizare a 
securităţii naţionale, cu delimitarea clară a zonelor de responsabilitate, din 
punct de vedere conceptual şi decizional. 
■ Noua formulă organizatorică oferă elementele necesare consolidării 
competenţelor SRI de autoritate naţională sau autoritate desemnată pentru: 
- prevenirea şi combaterea terorismului; 
- protecţia informaţiilor clasificate; 
- colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a 

corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de 
serviciu; 

- realizarea interceptărilor şi relaţiile cu operatorii de comunicaţii; 
- realizarea sarcinilor de contraspionaj radio şi identificarea emisiilor 

radioelectronice ilegale; 
- implementarea Sistemului Informatic Integrat; 
- CYBERINT; 
- identificarea şi contracararea agresiunilor informaţionale. 



6/37 

De asemenea, sunt asigurate condiţiile necesare dezvoltării capacităţilor 
asumate ca responsabilităţi în cadrul programelor naţionale iniţiate prin 
hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (OSINF, GEOINT şi 
MONSAT). 
 

1.2. Rezultate ale măsurilor de etapă implementate în 2008 
 

Evaluările realizate la începutul acestui an asupra eficienţei activităţilor 
desfăşurate în 2008, au evidenţiat un prim set de efecte pozitive ale 
procesului de modernizare instituţională asupra modului de funcţionare a 
organizaţiei în ansamblu, precum şi pe categorii de activităţi specifice. 
 
■ Astfel, reorganizarea structurală pe piloni de activitate a permis o 
repartizare echilibrată a resurselor umane – circa 57% din personal în cadrul 
„pilonului informaţii, operaţiuni, analiză şi planificare”, aproximativ 12% în 
cadrul „pilonului securitate şi control” şi 31% în  cadrul „pilonului administrativ” 
- similar modelelor utilizate în cadrul serviciilor de informaţii din comunitatea 
euro-atlantică. În paralel, a fost demarat un proces de modernizare a 
managementului resurselor umane, procedurile în curs de dezvoltare vizând 
asigurarea unei monitorizări adecvate a evoluţiei în carieră, de la momentul 
selecţiei şi până la ieşirea din sistem. 
■ Au fost optimizate fluxurile de management de nivel strategic, pe „zone de 
autoritate”, prin: 
- asumarea coordonării directe de către directorul Serviciului a 

proceselor de management corporatist (domeniile „comandă”, 
„securitate, asigurarea legalităţii şi control”, „secretariat şi comunicare” şi 
„resurse umane”); 

- delegarea competenţei de coordonare către prim-adjunctul şi 
adjuncţii directorului pentru domenii specifice de activitate „informaţii-
operaţiuni”, „operaţiuni tehnice”, „analiză-planificare-cooperare”, respectiv 
„financiar-logistic”. 

■ Renunţarea la verigi organizaţionale intermediare de coordonare 
(fostele inspectorate) şi diminuarea punctelor de decizie din interiorul 
sistemului (reducerea numărului de unităţi centrale ale Serviciului cu circa 
20%, prin comasarea mai multor unităţi cu activităţi conexe ori 
complementare) a contribuit la eficientizarea actului de comandă, fluidizarea 
fluxului de informaţii şi creşterea cooperării pe orizontală. 
■ O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării capacităţii analitice a 
Serviciului, îndeosebi pe componenta de evaluare şi prognoză. În context, au 
fost optimizate activităţile destinate obţinerii şi valorificării informaţiilor din 
surse deschise. 
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■ Totodată, a fost implementat un concept modern privind managementul 
cunoaşterii, care va conduce la dezvoltarea unei infrastructuri informatice 
integrate, fiabile şi eficiente, orientată spre furnizarea serviciilor IT&C în timp 
real la nivelul Serviciului. 
■ Integrarea într-o structură consolidată de protecţie a componentelor de 
securitate procedurală şi a personalului, obiectivelor şi infrastructurii a permis 
întărirea componentei de securitate organizaţională. 

 
 

I.2. Managementul resurselor umane 
 
2.1. Parametri ai resurselor umane ale Serviciului  
 

■ În condiţiile unei fluctuaţii mai accentuate a personalului în anul 2008, a fost 
menţinut echilibrul necesar în domeniul resurselor umane, gradul de ocupare 
al funcţiilor pe ansamblul Serviciului Român de Informaţii, înregistrat la finele 
anului, fiind similar celui din anul precedent (81%). 

 

Pe categorii de personal, încadrarea funcţiilor este următoarea: 
- 78% - pentru ofiţeri (faţă de 79%, în 2007); 
- 89% - pentru maiştri militari (faţă de 85%, în anul anterior); 
- 88% - pentru subofiţeri (acelaşi cu anul precedent); 
- 70% - pentru salariaţi civili (faţă de 66%, în anul 2007); 
- 81% - pentru soldaţi / gradaţi voluntari (faţă de 83%). 

 

● Încadrările de personal militar (ofiţeri şi subofiţeri) au avut următoarea 
structură: 
- absolvenţi ai Academiei Naţionale de Informaţii (ANI) – 25,21%; 
- absolvenţi ai altor instituţii militare de învăţământ – 0,83%; 
- încadrări directe – 70,41%; 
- transferuri de la alte instituţii militare – 3,20%; 
- rechemaţi în activitate – 0,35%. 

 

● Ieşirile de personal din rândul cadrelor militare au constat în: treceri în 
rezervă - 95,79% din volumul total, transferuri la alte instituţii - 2,75%, 
respectiv decese ale unor cadre - 1,46%. 

■ În anul 2008 media de vârstă a cadrelor SRI a fost de 36 ani şi 4 luni (36 
ani şi 6 luni în cazul ofiţerilor,  36 ani şi o lună la subofiţeri şi maiştri militari), 
ponderea personalului păstrându-se în limitele valorilor înregistrate în 2007 
(71% bărbaţi, 29% femei). 
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2.2. Activităţi de instruire şi perfecţionare profesională 
 
■ În cadrul structurilor specializate ale Serviciului 
● În prezent, pentru cele două forme de studii asigurate prin A.N.I. se 
pregătesc 220 candidaţi care au parcurs procedurile de selecţie (40, pentru 
învăţământul universitar, respectiv 180 pentru cursurile de master, în creştere 
cu 30 faţă de anul 2007, inclusiv cele destinate pregătirii experţilor din alte 
instituţii şi societatea civilă. 
● Activităţile de pregătire şi instruire internă în cadrul centrelor de 
perfecţionare ale SRI au fost dimensionate prin raportare la necesităţile 
formulate de structurile centrale şi teritoriale ale Serviciului. 
 

În anul 2008, pentru cadrele Serviciului au fost organizate următoarele forme de 
pregătire: 
- cursuri de formare iniţială (circa 70% dintre absolvenţi fiind încadraţi în 

domeniile operaţiuni tehnice sau informaţii-operaţiuni); 
- cursuri pentru ocuparea unei funcţii din al II-lea nivel al ierarhiei profesionale (dintre 

care 60,6% din domeniul informaţii-operaţiuni); 
- cursuri pentru ocuparea unei funcţii din al III-lea nivel al ierarhiei profesionale (dintre 

care 73% au provenit din domeniul informaţii-operaţiuni); 
- cursuri de profesionalizarea/atestare în alte specializări necesare Serviciului. 

 
■ În cadrul unor instituţii naţionale 
Pentru pregătirea adecvată în problematici / specialităţi pentru care nu există 
forme instituţionalizate în cadrul SRI, cadrele Serviciului au participat la diverse 
tipuri de cursuri organizate de alte instituţii. 

 

Astfel: 
- 13 ofiţeri au urmat cursurile Colegiului Naţional de Apărare; 
- 19 ofiţeri au absolvit cursurile Academiei Tehnice Militare; 
- 6 ofiţeri au urmat cursurile postuniversitare în domeniul managementului 

resurselor de apărare şi informaţionale, organizate de Departamentul 
Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov; 

- Serviciul a suportat taxele de şcolarizare (cursuri postuniversitare / masterale 
în  diferite domenii de interes) pentru 79 cadre.  

 

■ În cadrul unor formule de parteneriat extern 
Având în vedere responsabilităţile specifice derivate din apartenenţa la spaţiul 
de securitate euro-atlantic, au fost organizate cursuri de instruire/perfecţionare 
şi schimburi de experienţă cu servicii aliate şi partenere. 

 

În cursul anului 2008, au fost organizate: 
- 17 programe de pregătire în cooperare cu servicii de informaţii străine; 
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- 5 schimburi de experienţă privind reconfigurarea, restructurarea şi adaptarea 
sistemului de pregătire a personalului Serviciului Român de Informaţii. 

  

I.3. Managementul resurselor financiare şi logistice 
 

Utilizarea fondurilor alocate Serviciului Român de Informaţii prin bugetul 
pentru anul 2008 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii privind 
finanţele publice, Legii privind bugetul de stat pe anul 2008, a actelor 
normative prin care acesta a fost rectificat şi ale celorlalte acte normative 
aplicabile domeniului apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 
■ Pentru anul 2008, Serviciul a solicitat alocarea a 1.936.450 mii lei, iar prin 
Legea bugetului de stat nr.388/2007, instituţiei i-au fost aprobate, iniţial, 
fonduri în valoare de 1.344.460 mii lei (alocări de la bugetul de stat, credite 
externe, împrumuturi interne şi venituri proprii). 
 

Ulterior, au fost aprobate rectificări ale bugetului total al Serviciului şi redistribuiri de 
fonduri, în vederea asigurării desfăşurării în bune condiţii a activităţii.  

 

Alocaţiile bugetare totale au însumat 1.349.058 mii lei, dintre care, pe  
categorii de surse de finanţare: 1.299.303 mii lei de la bugetul de stat; 37.544 
mii lei din credite externe; 11.610 mii lei din împrumuturi interne; 601 mii lei  
din venituri proprii (reprezentând taxele de înscriere la Academia Naţională de 
informaţii). 
                                         

Pe titluri de cheltuieli, alocaţiile bugetare definitive au fost structurate astfel:  
- cheltuieli de personal - 641.738 mii lei (47,57% din total); 
- bunuri şi servicii - 148.499 mii lei (11,01% din total); 
- dobânzi - 10.024 mii lei (0,74% din total); 
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice - 20.702 mii lei (1,53% din total); 
- alte transferuri - 17 mii lei (0,0013% din total); 
- asistenţă socială - 247.012 mii lei (18,31% din total); 
- alte cheltuieli - 12 mii lei (0,0009% din total); 
- active nefinanciare - 245.392 mii lei (18,19% din total); 
- rambursări de credite - 35.662 mii lei (2,64%din total). 

 

■ În conformitate cu noul sistem de planificare integrată, execuţia bugetară pe 
programe majore se prezintă astfel: 
1 - Informaţii – Operaţiuni  - 299.531 mii lei, din care, până la 31.12.2008 au 
fost utilizaţi 297.741 mii lei (99,4%). 
2 - Operaţiuni tehnice – 369.565 mii lei, din care au fost utilizaţi 362.778 mii 
lei (98,16%). 
3 - Financiar – Logistic – 442.197 mii lei, din care au fost utilizaţi 441.640 
mii lei (99,87%). 
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4 - Administraţie, analiză, planificare, cooperare, securitate şi control – 
237.164 mii lei, sumă executată aproape integral - 237.143 mii lei (99,99%). 
■ Pe domenii de realizare a securităţii naţionale, fondurile au fost 
distribuite astfel: 

- apărarea Constituţiei – 16,43%; 
- contraspionaj – 14,69%; 
- securitate economică – 11,19%; 
- prevenirea şi combaterea terorismului – 46,83%; 
- ameninţări transfrontaliere – 10,86%. 

Pentru fundamentarea bugetului pe anul în curs, în 2008, a fost derulat un 
proiect pilot destinat corelării resurselor disponibile cu priorităţile activităţii de 
informaţii pentru securitatea naţională - în conformitate cu principiile noului 
sistem de planificare integrată a activităţii SRI (pe structura clasificaţiei 
bugetare, respectiv detaliat pe programe şi categorii de cheltuieli). 

 
 
 

CAPITOLUL II 
PARAMETRI AI ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 

 
 

Diversificarea provocărilor şi emergenţa unor noi forme de manifestare a 
riscurilor şi ameninţărilor de securitate au generat solicitări complexe pentru 
Serviciu, în vederea gestionării adecvate a problematicilor aflate în aria de 
responsabilitate. 
Transformările realizate în domeniul informativ-operativ şi perfecţionarea 
instrumentelor de analiză şi valorificare a informaţiilor au asigurat o bună 
capacitate  de prevenire şi contracarare – prin măsuri specifice – a riscurilor 
de securitate, respectiv un răspuns consistent la nevoia de informare a 
factorilor de decizie în susţinerea intereselor naţionale. 

 
II.1. Activitatea de informaţii 

 
■ Prin raportare la criteriile de performanţă aplicabile unui serviciu de 
informaţii modern, în anul 2008 au fost implementate măsurile necesare 
pentru modernizarea managementului activităţii de informaţii şi creşterea 
capabilităţilor informative ale Serviciului, pe următoarele dimensiuni: 
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- reconceptualizarea problematicii de securitate naţională şi implementarea 
progresivă a modelului proiectelor de securitate (care va presupune 
operaţionalizarea instituţiei managerului de proiect de securitate); 

- remodelarea unor fluxuri informaţionale şi decizionale interne, prin 
revizuirea competenţelor de coordonare, aprobare şi avizare pe diferite 
componente ale activităţii specifice; 

- reevaluarea activităţii cu sursele secrete umane, cu valorificarea 
instrumentelor informatice, care să permită flexibilizarea activităţilor 
specifice; 

- consolidarea analizei operaţionale, prin asigurarea resurselor umane 
necesare şi perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniu; 

- organizarea activităţii pe priorităţi, cu alocarea de resurse umane, tehnice şi 
specializate pentru finalizarea unor cazuri cu relevanţă majoră în planul 
securităţii naţionale.  

■ Reconfigurările operate în zona activităţii de informaţii au asigurat criterii şi 
standarde de calitate mai stricte în evaluarea informaţiilor şi au contribuit 
la creşterea gradului de valorificare a datelor şi informaţiilor obţinute de 
Serviciu. 
Din punct de vedere al resurselor informaţionale utilizate în activitatea 
specifică, distribuţia procentuală a informaţiilor obţinute a fost următoarea: 
- surse secrete umane – 47,13%; 
- surse secrete tehnice – 13,27%; 
- surse secrete specializate – 3,17%; 
- resurse analitice – 17,38%; 
- surse deschise şi oficiale – 7,84%; 
- cooperare – 11,21%. 

■  Dinamica internaţională şi regională a riscurilor şi ameninţărilor a 
exercitat influenţe sensibile asupra situaţiei de securitate a României, sens în 
care pot fi evidenţiate: 
- reconfigurarea intereselor strategice în raport cu regiunea extinsă a Mării 

Negre, pe fondul creşterii ofensivităţii unor actori importanţi din acest areal 
şi reactivarea unor conflicte îngheţate; 

- menţinerea la un nivel relevant a riscurilor de natură teroristă şi proliferării; 
- creşterea presiunilor migraţioniste şi apariţia unor noi comunităţi etnice sau 

religioase în România; 
- utilizarea tot mai frecventă a mijloacelor moderne de comunicare şi a 

spaţiului virtual de către entităţi angajate în promovarea unor idei 
extremiste/radicale.  

■ Pe de altă parte, s-a evidenţiat o consolidare a interdependenţelor între 
diversele categorii de riscuri şi emergenţa unor manifestări ce pot fi 
definite drept „complexe de riscuri”.  
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Serviciul s-a confruntat cu provocări deosebite asociate agregării unor 
conexiuni - extrem de periculoase şi cu o dinamică dificil de prognozat - între 
ameninţări precum: 
- manifestările de corupţie, activităţile de criminalitate organizată 

transfrontalieră şi cele de natură teroristă (îndeosebi pe dimensiunea 
alimentării cu resurse financiare şi materiale); 

- efectele crizei economice globale, evoluţiile riscurilor la adresa securităţii 
energetice, respectiv manifestările specifice economiei subterane.  

■ Activitatea informativ-operativă – şi ansamblul activităţilor ce concură la 
eficienţa acesteia – a fost orientată către următoarele priorităţi operaţionale: 
● în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului: 
- monitorizarea eficientă a comunităţilor potenţial generatoare de risc, în 

vederea identificării premiselor de apariţie a unor ameninţări de securitate; 
- consolidarea capacităţii de prevenire şi descurajare a evoluţiilor cu potenţial 

de risc terorist şi creşterea eficienţei mecanismelor naţionale de 
coordonare şi cooperare în acest domeniu; 

- gestionarea adecvată a unor fenomene cu dinamică ascendentă în plan 
internaţional – precum propaganda în spaţiul virtual şi (auto)radicalizarea -   
capabile să favorizeze angrenarea unor indivizi în activităţi de natură 
teroristă; 

- consolidarea cooperării externe şi a contribuţiei Serviciului la combaterea 
terorismului internaţional;   

● în domeniul contraspionajului: 
- protecţia informaţiilor clasificate naţionale faţă de tentativele de acces 

neautorizat iniţiate de servicii de informaţii străine (din state aflate în afara 
comunităţii euro-atlantice, îndeosebi din spaţiul estic); 

- identificarea şi prevenirea încercărilor de deturnare a unor procese 
decizionale, în detrimentul intereselor naţionale; 

- fundamentarea adecvată a politicilor strategice şi punerea la dispoziţia 
factorilor de decizie a elementelor necesare pentru valorificarea unor 
oportunităţi de promovare a obiectivelor de securitate ale României; 

● în domeniul apărării ordinii şi valorilor constituţionale: 
- identificarea manifestărilor de mare corupţie în funcţionarea mecanismelor 

administrative, respectiv în domeniul justiţiei; 
- monitorizarea evoluţiilor de risc în plan naţional asociate activităţilor cu 

caracter extremist direcţionate împotriva intereselor vitale ale statului; 
- semnalarea acţiunilor şi deficienţelor sistemice de natură să afecteze 

dreptul cetăţeanului la sănătate şi educaţie; 
- monitorizarea riscurilor la adresa identităţii culturale naţionale a 

comunităţilor de români din afara graniţelor; 
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● în domeniul securităţii economice: 
- identificarea premiselor şi surselor de dezechilibre macroeconomice şi 

sociale, cu un accent deosebit, în a doua jumătate a anului, pe aspectele 
asociate crizei economice; 

- monitorizarea activităţilor specifice economiei subterane şi impactul 
acestora asupra bugetului de stat; 

- semnalarea şi evaluarea fenomenelor cu relevanţă pentru asigurarea 
securităţii energetice a României; 

- monitorizarea vulnerabilităţilor şi surselor de risc în gestionarea fondurilor 
comunitare; 

● în domeniul ameninţărilor transfrontaliere: 
- prevenirea şi contracarea acţiunilor de proliferare şi trafic cu arme de 

distrugere în masă, respectiv produse şi tehnologii cu dublă utilizare; 
- destructurarea unor reţele de criminalitate organizată cu conexiuni în spaţiul 

balcanic, ex-sovietic ori în spaţiul oriental; 
- identificarea şi contracararea, în cooperare cu alte instituţii, a activităţilor de 

trafic cu produse puternic accizate; 
- dezvoltarea cooperării cu partenerii din spaţiul comunitar, respectiv din 

afara acestuia, în combaterea proliferării şi traficului cu droguri. 
■ În 2008, activitatea Serviciului Român de Informaţii a avut ca repere şi o 
serie de evenimente cu relevanţă internaţională, între care s-au evidenţiat: 
● Summit-ul NATO de la Bucureşti (2-4 aprilie 2008) 
Contribuţia SRI la asigurarea securităţii reuniunii la nivel înalt a Alianţei Nord-
Atlantice s-a materializat în: 
- asigurarea unui flux continuu de informaţii, în relaţia cu factorii de 

decizie şi instituţiile naţionale ce au contribuit la implementarea măsurilor 
de securitate în contextul reuniunii, respectiv cu structurile specializate ale 
NATO

- demersuri organizatorice pentru configurarea mecanismelor intra- şi inter-
instituţionale necesare coordonării eficiente a activităţilor destinate 
asigurării securităţii Summit-ului. 

; 

 

Astfel: 
- reprezentanţi ai Serviciului, la nivel de conducere, respectiv de experţi, au fost 

implicaţi direct în activitatea Comandamentului Naţional pentru securitatea 
Summit-ului; 

- la nivelul Serviciului, a fost activat Centrul de Situaţii, care – în cooperare cu 
Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă – a asigurat gestionarea fluxului 
de informaţii în plan intra-instituţional; 

- structurile specializate ale Serviciului au implementat măsuri efective de protecţie 
şi securitate în vederea desfăşurării în condiţii optime a evenimentelor organizate 
în contextul Summit-ului; 

 



14/37 

- realizarea şi transmiterea către beneficiarii legali a unor analize şi evaluări 
privind semnificaţiile evenimentului şi oportunităţile de promovare a 
unor interese ale României; 

● declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo  
Activităţile Serviciului s-au concretizat în elaborarea – în cadrul unui grup de 
lucru dedicat – a unor analize de nivel strategic sau tactic, vizând evoluţiile 
situaţiei  şi consecinţele declarării independenţei Kosovo în planul securităţii 
interne a României, care au fost transmise factorilor de decizie cu 
responsabilităţi în domeniu;  
● conflictul ruso-georgian 
Similar situaţiei generate de evoluţiile din Kosovo, în contextul declanşării 
acţiunilor militare din Georgia a fost creat un mecanism de cooperare intra-
instituţională, pentru monitorizarea şi analizarea efectelor asupra României, 
respectiv securităţii internaţionale; 
● efectele crizei financiare internaţionale 
Impactul crizei economice asupra mecanismelor socio-economice naţionale a 
impus această problematică ca prioritate a activităţii Serviciului, în vederea 
punerii la dispoziţia beneficiarilor legali a elementelor necesare evaluării 
corecte a situaţiei, identificării riscurilor şi vulnerabilităţilor şi fundamentării 
unor decizii de protejare a intereselor României. 

■ Ponderea informaţiilor pe componentele de realizare a securităţii reflectă 
modul în care activitatea specifică a fost racordată la priorităţile asumate de SRI 
şi - totodată - evoluţia situaţiei operative în anul 2008. 
Pe domenii de realizare a securităţii naţionale, distribuţia volumului total de 
informaţii obţinute a fost următoarea:  
- apărarea valorilor şi drepturilor constituţionale – 29,19%; 
- contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia 

informaţiilor clasificate – 18,32%; 
- securitate economică – 24,03%; 
- evaluarea şi gestionarea altor ameninţări transfrontaliere – 14,16%; 
- identificarea şi evaluarea ameninţărilor de natură teroristă – 14,30%. 
 

 
II.2. Valorificarea informaţiilor 

 

 2.1. Informarea factorilor de decizie 
 

Consolidarea componentei analitice a facilitat reflectarea corectă în informare 
a factorilor de risc şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale identificate 
în activitatea informativ-operativă. 
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Monitorizarea permanentă a proceselor cu relevanţă pentru securitatea 
naţională şi valorificarea pro-activă a surselor de informaţii disponibile au  
asigurat consistenţa şi acurateţea fluxului informării - Serviciul Român de 
Informaţii punând la dispoziţia factorilor de autoritate concluzii analitice şi 
detalii concrete utile pentru fundamentarea unor intervenţii corective ori 
materializarea unor oportunităţi de promovare a intereselor României. 

 
■ Situaţia de securitate în anul 2008 a fost marcată de mai multe momente cu 
potenţial impact major asupra intereselor României, fiind adoptate măsurile 
organizatorice necesare pentru asigurarea unei bune corelări a activităţilor 
Serviciului cu nevoile de informare ale factorilor de autoritate. 
Noua abordare a activităţii analitice şi impulsionarea cooperării trans-
sectoriale, pe orizontală, conform principiului need to share, a avut rezultate 
pozitive, concretizate în: 
- fluidizarea circuitelor informaţionale între palierul informaţii-operaţiuni şi cel 

analitic, ceea ce a creat instrumentele necesare pentru o mai bună 
valorificare a potenţialului de cunoaştere al SRI; 

- consolidarea dimensiunii de evaluare şi prognoză a informării, respectiv a 
componentei strategice, evoluţie care a reprezentat un element important 
în îndeplinirea cu succes a responsabilităţilor ce au revenit instituţiei în 
gestionarea unor evenimente cu impact major asupra securităţii naţionale; 

- dezvoltarea dialogului cu factorii de decizie în stat, ca instrument de 
orientare a activităţii şi, implicit, de creştere a utilităţii documentelor de 
informare în fundamentarea politicilor publice, respectiv a deciziilor şi 
acţiunilor beneficiarilor legali. 

■ Eforturile destinate creşterii calităţii documentelor de informare şi adecvării 
acestora la nevoile de cunoaştere ale beneficiarilor s-au reflectat în evoluţia 
pozitivă a consistenţei şi acurateţei documentelor de informare, reacţiile 
transmise de factorii de decizie în stat confirmând corectitudinea şi oportunitatea 
analizelor şi datelor puse la dispoziţie de către Serviciu. 
● Analiza reacţiilor furnizate de beneficiarii legali pe parcursul anului 2008 
evidenţiază un trend ascendent, atât în termeni cantitativi, cât şi din punctul de 
vedere al consistenţei concluziilor remise Serviciului. 
Din perspectiva finalităţii procesului de informare, se remarcă un grad ridicat 
de complementaritate între demersurile Serviciului pentru gestionarea 
adecvată a relaţionării cu factorii de decizie şi interesul sporit al acestora 
pentru utilizarea feed-back-ului ca instrument eficient de comunicare cu 
instituţia noastră. 
SRI a avut permanent în vedere corelarea conţinutului documentelor de 
informare cu atribuţiile şi competenţele factorilor de decizie cărora le erau 
adresate şi – nu în ultimul rând – asigurarea conspirativităţii mijloacelor şi 
metodelor de obţinere a informaţiilor. 
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● Se remarcă o creştere semnificativă a volumului reacţiilor recepţionate de 
la beneficiari, dar şi a ponderii celor de apreciere a calităţii şi oportunităţii 
documentelor transmise de SRI de la 29% în 2007, la 63,05% în 2008, în 
paralel cu scăderea numărului documentelor de informare pentru care a fost 
solicitată remiterea şi către alţi beneficiari, de la 60% în 2007, la 27,98% în 
2008.  
De asemenea, ponderea documentelor de informare ale căror concluzii nu au 
fost însuşite în totalitate sau pe marginea cărora beneficiarii legali au inserat 
diverse observaţii (legate de validitatea unor concluzii ori corectitudinea unor 
aspecte/detalii concrete) a înregistrat o scădere cu aproximativ un procent 
faţă de anul 2007 (3,91%, în raport cu 4,85%). 

■ Prin schimbarea de paradigmă în activitatea de informare, accentul a fost 
plasat pe aspectele de ordin calitativ şi o mai bună integrare şi analiză a 
informaţiilor, determinante pentru eficienţa activităţilor de informaţii pentru 
securitatea naţională.  
Această abordare a condus la modificări relevante în distribuţia informărilor, 
care a fost racordată mai strict la aria de competenţă a beneficiarilor, prin 
transmiterea documentelor de informare direct către factorul de decizie 
capabil să dispună măsuri rapide de prevenire a unei evoluţii de risc ori de 
valorificare a unei oportunităţi de acţiune. 

■ În 2008, Serviciul Român de Informaţii a elaborat un număr de 7.057 de 
informări, dintre care 4.642 au fost adresate factorilor de decizie la nivel 
central, iar 2.415 reprezentanţilor autorităţii la nivel local - proporţie ce 
reflectă structura riscurilor şi oportunităţilor de securitate, prin raportare la 
domeniul şi nivelul de competenţă/autoritate al beneficiarilor. 
■ Cele 4.642 informări adresate factorilor de decizie de nivel central au 
fost elaborate prin valorificarea celor 3.434 documente integrate de 
informare referitoare la situaţii cu relevanţă pentru securitatea naţională. 
● Distribuţia informărilor a fost realizată potrivit legislaţiei în vigoare, în baza 
„principiul nevoii de a şti” şi a necesităţilor de intervenţie corectivă din partea 
decidenţilor, cea mai mare pondere având ca destinatari membrii 
Executivului (52%) şi Preşedinţia României (39%). 
Un volum relativ redus de informări (circa 8%) a fost adresat altor beneficiari 
(Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Preşedintele Academiei Române, 
Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază), iar 1% dintre acestea au fost 
adresate unor structuri ale Legislativului.  
● Pe domenii de realizare a securităţii naţionale, repartiţia celor 3.434 de 
documente integrate de informare a fost următoarea: 
- apărarea valorilor constituţionale - 903 documente de informare; 
- contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia 

informaţiilor clasificate  - 1.030 documente de informare; 
- securitate economică - 1.182 documente de informare; 



17/37 

- vulnerabilităţi/riscuri de natură teroristă şi asociate criminalităţii organizate 
transfrontaliere - 197 documente de informare; 

- analize complexe în problematica de securitate – 122 documente de 
informare (evaluări, prognoze şi estimări de risc). 

 

Analiza comparativă a numărului şi tipurilor de documente de informare elaborate în 
cursul anului 2008 relevă:  
- trendul ascendent al documentelor de informare complexe; 
- creşterea accentuată a numărului de documente de informare destinate 

Oficiului pentru Informaţii Integrate; 
- menţinerea la un nivel ridicat a abordării specifice palierului tactic al 

informării (documente cu un conţinut adecvat nevoilor punctuale de informare 
ale factorilor de decizie în stat). 

 

■ Cele 2.415 informări adresate factorilor de decizie din administraţia publică 
locală prevăzuţi în art.11 din Legea nr.51/1991 (2.005 - prefecţilor, 228 - 
preşedinţilor de Consilii Judeţene şi 182 - ambilor beneficiari) au vizat acţiuni, 
fenomene şi stări de fapt care, simultan: 
- constituiau riscuri sau ameninţări la adresa securităţii naţionale ori erau 

expresia unor disfuncţii capabile să genereze ori favorizeze stări conflictuale 
cu potenţial periculos în planul securităţii naţionale; 

- se manifestau în raza de competenţă teritorială şi materială a beneficiarilor; 
- puteau fi prevenite/contracarate exclusiv la nivel local, fără a fi necesară 

coordonarea, intervenţia directă sau controlul din partea factorilor centrali de 
autoritate în stat. 

 

 
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 6.109 
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. 

■ Măsurile de prevenire au înregistrat o distribuire echilibrată pe domeniile 
de realizare a securităţii naţionale, conform caracteristicilor intrinseci ale 
tipurilor de risc abordate: 
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- apărarea valorilor şi drepturilor constituţionale – 48,15%; 
- contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia 

informaţiilor clasificate – 9,91%; 
- securitate economică – 17,30%; 
- evaluarea şi gestionarea altor ameninţări transfrontaliere – 6,12%; 
- identificarea şi evaluarea ameninţărilor de natură teroristă – 18,52%. 

 
2.3. Sesizarea organelor de cercetare şi urmărire penală 
 

■ Prin informările şi sesizările transmise în cadrul cooperării cu organele de 
cercetare şi urmărire penală (Ministerul Public şi Ministerul Administraţiei şi 
Internelor), Serviciul Român de Informaţii a contribuit la fundamentarea 
acţiunilor destinate sancţionării unor fapte cu implicaţii pentru securitatea 
naţională, calitatea şi utilitatea rezultatelor activităţii sale fiind confirmate de 
analizele efectuate de aceste instituţii. 
Serviciul a pus la dispoziţia instituţiilor cu responsabilităţi în efectuarea 
cercetării şi urmăririi penale 792 informări/sesizări (în creştere cu 23% faţă 
de anul precedent) referitoare la situaţii în care au fost întrunite elementele 
constitutive ale unor infracţiuni.  
● Ministerului Public i-au fost transmise 540 de informări/sesizări, cu 
următoarea distribuţie: 
- Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 493; 
- Procurorului General - 5; 
- Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism – 264; 
- Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 224; 
- Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel - 6; 
- Parchetelor de pe lângă Tribunale - 25; 
- Parchetelor de pe lângă Judecătorii - 16. 
● Totodată, SRI a pus la dispoziţia organelor Ministerului Administraţiei şi 
Internelor un număr de 252 informări/sesizări, astfel:  
- Ministrului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Anticorupţie - 20; 
- Inspectoratului General al Poliţiei Române  - 54; 
- Centrelor Zonale de Combatere a Criminalităţii Organizate - 71; 
- Inspectoratelor Judeţene de Poliţie – 107. 

■ Pe lângă sesizările şi informările transmise, Serviciul Român de Informaţii a 
furnizat sprijin de specialitate în procesul de cercetare penală, cooperând cu 
organele abilitate pentru clarificarea unor situaţii aflate în aria de competenţă 
a acestora. 
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Contribuţia adusă de Serviciu la îndeplinirea responsabilităţilor organismelor de 
cercetare şi urmărire penală s-a materializat în: 
- punerea la dispoziţia organelor Ministerului Public a unor date şi informaţii 

neprelucrate care au stat la baza sesizărilor/informărilor SRI; 
- transmiterea – la solicitare – către organele de urmărire penală a unor date şi 

informaţii cu privire la persoane implicate în activităţi infracţionale; 
- soluţionarea, la cererea organelor judiciare, a solicitărilor de declasificare a unor 

documente / informaţii; 
- participarea, în cadrul echipelor operative mixte constituite cu parchetele, la 

analize comune cu procurorii;  
- punerea la dispoziţie a rezultatelor constatărilor ştiinţifice şi expertizelor;  
- soluţionarea cererilor de transmitere către organele judiciare a unor date, 

informaţii şi documente referitoare la foste şi actuale cadre ale Serviciului Român 
de Informaţii, implicate în dosare penale. 

 

II.3. Protecţia împotriva riscurilor şi ameninţărilor teroriste 
 

■ Serviciul Român de Informaţii şi-a orientat acţiunile în direcţia identificării 
încă din faza incipientă a situaţiilor cu potenţial de risc terorist şi 
contracarării eficiente a activităţilor ce pot genera ameninţări pentru 
securitatea cetăţenilor români ori străini, a obiectivelor şi intereselor României 
şi partenerilor săi. 
Plasarea României în afara ariei de interes direct a promotorilor terorismului 
internaţional şi măsurile eficiente de prevenire – dispuse direct sau în formatul 
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, coordonat de 
SRI – au asigurat menţinerea riscului terorist la un nivel moderat, 
concluzie ce fundamentează păstrarea actualului nivel de alertă teroristă 
(ALBASTRU/PRECAUT). 
Pe ansamblu, nu există o ameninţare teroristă directă şi explicită la 
adresa intereselor de securitate a ţării noastre, însă evoluţiile din ultimul an 
au evidenţiat o relativă intensificare a activităţilor – individuale şi 
nestructurate – vizând promovarea unor concepte şi idei extremiste. 
Fără a prezenta un risc semnificativ imediat, pe termen mediu şi lung astfel de 
activităţi favorizează fenomenul (auto-) radicalizării şi comportamente ce pot 
motiva angajarea unor indivizi în acţiuni de sprijin pentru terorism sau, chiar, 
în comiterea unor acte teroriste.  
Date fiind potenţialele implicaţii ale unor astfel de activităţi pe teritoriul 
naţional ori împotriva obiectivelor şi intereselor ale României, SRI a acţionat 
pentru identificarea şi eliminarea premiselor de risc în acest domeniu prin: 
● descurajarea unor activităţi asociate terorismului. 
 

În cursul anului 2008, Serviciul Român de Informaţii a fundamentat şi/sau pus în 
aplicare 197 măsuri de prevenire specifice, constând în: 
- întreruperea dreptului de şedere şi includerea pe lista persoanelor indezirabile 

pentru România / nepermiterea intrării în ţară (în 20 cazuri); 
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- determinarea / avertizarea unor persoane să renunţe la activităţile din care 
puteau rezulta ameninţări la adresa securităţii naţionale (în 177 situaţii); 

● asigurarea protecţiei misiunilor diplomatice acreditate în România, a 
căror securitate este de competenţa legală a Serviciului. 
 

Activităţile de protecţie specializată desfăşurate de Serviciu au inclus realizarea 
controlului antiterorist pentru 6.183 persoane, fiind verificate 2.695 bagaje. Au fost 
identificate 76 obiecte potenţial periculoase şi 5 situaţii de deţinere de armament fără 
forme legale, fiind identificate şi predate către organele de poliţie 4 persoane 
suspecte. 
De asemenea, pentru asigurarea unui nivel adecvat de securitate şi prevenirea unor 
posibile situaţii de risc, au fost realizate 1.552 misiuni de cercetare antiteroristă prin 
patrulare şi 227 misiuni temporare de întărire a dispozitivelor de protecţie/intervenţie 
antiteroristă instituite; 

 

● asigurarea protecţiei/gardării antiteroriste. 
 

În intervalul analizat, structurile specializate ale Serviciului au realizat: 
- 1.090 misiuni de protecţie/gardare antiteroristă a unor oficiali români şi străini; 
- 35 misiuni temporare de protecţie/gardare antiteroristă a unor oficiali; 
- 261 misiuni de întărire a dispozitivelor de protecţie/intervenţie antiteroristă 

instituite la obiectivele a căror protecţie revine Serviciului; 
- 2 misiuni de întărire a dispozitivelor de intervenţie antiteroristă instituite în 

cooperare cu alte forţe din sistemul de securitate naţională; 
  

● controlul antiterorist-antideturnare şi protecţia antiteroristă pe 
aeroporturile civile. 

 
Activităţile de acest tip s-au materializat în: 
- realizarea controlului specializat asupra a 6.064.957 persoane şi verificarea a 

14.638.537 bagaje; 
- semnalarea/descoperirea a 104.636 de bunuri potenţial periculoase; 
- identificarea de armament (în 68 de cazuri) sau muniţie deţinute ilegal (în 35 de 

cazuri); 
- descoperirea a 71.227 obiecte potenţial periculoase; 
- efectuarea controlului de specialitate pentru 522 aeronave; 

 
● realizarea  intervenţiei antiteroriste / contrateroriste pirotehnice. 

 
Au fost executate: 
- 149  misiuni de intervenţie antiteroristă pirotehnică în situaţii de suspiciune sau 

ameninţare cu „bombă”; 
- 3 intervenţii contrateroriste pirotehnice pentru neutralizarea dispozitivelor 

explozive descoperite şi identificate; 
- 2.879 misiuni de intervenţie antiteroristă pirotehnică executate în scop de 

prevenire cu ocazia diferitelor activităţi (oficiale, protocolare) sau la solicitare; 
- 2.438 misiuni de cercetare antiteroristă la obiective de tip „ţintă teroristă”. 

 
Faţă de anul precedent - inclusiv ca efect al eforturilor destinate educaţiei de 
securitate - se remarcă o scădere semnificativă a numărului ameninţărilor 
telefonice cu bombă (de la 738, la 416), acţiunile specializate desfăşurate de 
Serviciul Român de Informaţii conducând la identificarea a 78 dintre autorii 
acestora. 
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II.4. Protecţia informaţiilor clasificate 
 

■ Activităţile desfăşurate de SRI în calitate de autoritate desemnată de 
securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO 
şi UE s-au materializat în: 
- furnizarea de expertiză şi contribuţii punctuale, respectiv avizul de 

specialitate în procesul de completare şi actualizare a legislaţiei în materie; 
- derularea procedurilor privind acordarea avizului de specialitate, pe zona de 

competenţă, pentru programele de prevenire a scurgerii de informaţii 
clasificate întocmite de entităţile deţinătoare de astfel de date; 

- derularea activităţilor aferente procesului de avizare a accesului 
persoanelor fizice la informaţii clasificate naţionale şi NATO/UE; 

- efectuarea verificărilor necesare acordării avizului pentru obţinerea 
autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială şi autorizaţiilor 
speciale pentru fotografierea, filmarea şi cartografierea în obiective şi zone 
de pe teritoriul naţional care prezintă importanţă deosebită pentru apărarea 
secretelor de stat; 

- acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate autorităţilor, organismelor 
guvernamentale şi persoanelor juridice, la solicitarea acestora; 

- verificarea şi controlul modului în care sunt aplicate reglementările privind 
protecţia informaţiilor clasificate. 

■ În cadrul cooperării cu celelalte autorităţi desemnate de securitate, 
Serviciul a răspuns unui număr de 2.424 de solicitări vizând date de interes 
pe linia avizării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii secrete de 
stat şi alte semnalări vizând angajarea/derularea relaţiilor contractuale în 
cadrul cărora sunt vehiculate astfel de date. 
  

Marea majoritate a solicitărilor au fost adresate de Ministerul Administraţiei şi 
Internelor (circa 1.200), respectiv de Serviciul de Informaţii Externe (peste 1.100). 

 

La rândul său, SRI a primit 593 răspunsuri la solicitări de natura celor 
menţionate, adresate Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază. 
■ Serviciul Român de Informaţii a asigurat desfăşurarea în condiţii 
adecvate a activităţilor de colectare, transport, distribuţie şi protecţie, pe 
teritoriul României, a corespondenţei clasificate, domeniu în care s-a 
înregistrat o creştere a solicitărilor, ca urmare a sporirii numărului instituţiilor 
beneficiare (cu 10% faţă de anul precedent) şi volumului de corespondenţă 
procesat (cu 3,8%). 
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Anul 2008 a marcat o creştere semnificativă a numărului misiunilor executate, 
inclusiv pe fondul  activităţilor desfăşurate în contextul Summit-ului NATO de la 
Bucureşti (de la 8.800, în 2007, la aproximativ 11.000). 
La rândul său, volumul corespondenţei a sporit cu peste 100.000 în raport cu 2007, 
fiind procesate un număr de 2.664.568 trimiteri oficiale (plicuri, colete, containere 
etc). 

 
 
 

CAPITOLUL III 
COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

 
 

III.1. Cooperarea inter-instituţională 
 

Serviciul Român de Informaţii a acţionat pentru dezvoltarea cooperării cu 
celelalte instituţii ale sistemului naţional de securitate naţională şi 
perfecţionarea mecanismelor de conlucrare destinate fundamentării adecvate 
a procesului decizional. 
SRI a avut o atitudine pro-activă în cooperarea inter-instituţională, îndeosebi 
pe acele dimensiuni în care exercită responsabilitatea de autoritate naţională 
sau desemnată, o atenţie specială fiind acordată funcţionării eficiente a 
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, asigurării 
protecţiei informaţiilor clasificate, valorificării capacităţilor de analiză din surse 
deschise şi dezvoltării capabilităţilor naţionale în domeniul CYBERINT.  

 

■ Eforturile depuse împreună cu celelalte instituţii ale statului român pentru 
gestionarea unitară provocărilor de securitate şi maturizarea mecanismelor de 
comunicare şi coordonare au permis o evoluţie ascendentă a raporturilor 
de cooperare în raport cu anul precedent.  
  

Creşterea necesităţilor de comunicare şi colaborare în timp real între organismele cu 
responsabilităţi în asigurarea securităţii naţionale a fost un factor catalizator în 
dezvoltarea cooperării inter-instituţionale. 
Din această perspectivă, procesul de pregătire a Summit-ului NATO de la Bucureşti 
a reprezentat un test al capacităţii instituţionale de cooperare şi integrare a eforturilor 
sectoriale pe dimensiunea securităţii naţionale.  

În anul 2008, s-a înregistrat o intensificare semnificativă a participării SRI în 
formatele de cooperare şi consultare inter-instituţională, fiind înregistrate 
progrese atât în ceea ce priveşte indicatorii de calitate - îndeosebi în ceea 
ce priveşte utilitatea şi finalitatea informaţiilor procesate - cât şi din 
perspectiva volumului efectiv al schimbului de informaţii. 
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La nivelul schimburilor instituţionale se evidenţiază dezvoltarea cooperării 
cu Serviciul de Informaţii Externe şi structurile de informaţii ale 
Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu Ministerul Afacerilor Externe, 
pentru susţinerea unor demersuri de politică externă ale României, respectiv 
promovarea şi protejarea intereselor româneşti în context internaţional. Poate 
fi remarcată, totodată, o receptivitate sporită faţă de informaţiile primite, ceea 
ce a permis creşterea eficienţei eforturilor comune. 
Abordarea pragmatică a problemelor la nivel de experţi a avut un rol important 
în creşterea calităţii şi operativităţii schimburilor de informaţii, dezvoltarea 
conlucrării la nivel tehnic şi organizarea unui număr sporit de acţiuni comune. 

■ Activităţile de cooperare inter-instituţională s-au materializat în: 
● realizarea de schimburi operative de informaţii, în diverse probleme de 
interes pentru realizarea securităţii naţionale.  
  

Schimburile de informaţii au vizat:  
- prevenirea şi contracararea activităţilor ilegale de culegere de informaţii derulate 

în beneficiul unor entităţi străine; 
- implicaţiile asupra securităţii naţionale derivate din evoluţiile mediului internaţional 

de securitate; 
- surse de risc de natură teroristă; 
- factori de risc şi ameninţări la adresa ordinii publice şi a siguranţei persoanei, 

activităţi extremiste; 
- prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, corupţiei, fraudei şi spălării 

banilor; 
- vulnerabilităţi şi riscuri în protecţia sistemelor informatice şi de comunicaţii; 
- ameninţări transfrontaliere; 
- prevenirea şi combaterea traficului ilegal de armament, muniţii, materii explozive, 

materiale nucleare ori radioactive, toxice sau agenţi biologici, precum şi cu 
produse, tehnologii şi servicii aflate sub controlul internaţional ori interzise prin 
tratate şi convenţii internaţionale; 

- asigurarea securităţii unor reprezentanţe oficiale şi prevenirea producerii unor 
evenimente ce ar putea afecta viaţa sau integritatea fizică a personalităţilor române şi 
străine protejate. 

Volumul schimbului de informaţii s-a cifrat la 16.570 unităţi informaţionale: SRI a 
transmis instituţiilor semnatare ale Protocolului general de cooperare 11.466 de 
informaţii (cu 77,54% mai mult faţă de anul trecut) şi a primit din partea acestora 
5.104 de informaţii (de 3 ori mai mult faţă de 2007).  

 

● desfăşurarea de misiuni comune, care au impus iniţierea, de către 
structurile SRI, a unor măsuri complexe. 
 

În anul 2008, au fost organizate 13.398 de acţiuni de cooperare pentru realizarea 
unor obiective de securitate naţională, materializate în: controale antiteroriste, 
intervenţii pirotehnice antiteroriste, schimburi de experienţă şi specialişti pentru 
îndeplinirea unor responsabilităţi comune, susţinerea reciprocă în procesul de 
formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului; 
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● efectuarea verificărilor şi acordarea avizelor prevăzute de Legea 
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, respectiv de Legea nr.21/1991, privind cetăţenia română, la 
solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Justiţiei (în 
8.370 cazuri); 
● acordarea de asistenţă tehnico-operativă ori sprijin de specialitate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu grad sporit de complexitate iniţiate de 
instituţiile din sistemul securităţii naţionale (în 37.907 de situaţii). 
 

 

 
III.2. Cooperarea externă  

 
Globalizarea ameninţărilor de securitate a stimulat dezvoltarea cooperării cu 
instituţiile şi agenţiile de intelligence din alte state (în primul rând cu cele din 
comunitatea euro-atlantică), respectiv cu organisme internaţionale cu atribuţii 
în contracararea surselor de risc. Cooperarea s-a axat pe obiective 
cuantificabile, având un caracter pragmatic şi orientat spre rezultate concrete.  
În cadrul NATO şi UE, Serviciul Român de Informaţii şi-a îndeplinit sarcinile ce îi 
revin în calitate de principală instituţie de informaţii pentru securitate, respectiv de 
reprezentant al României în structurile specializate ale celor două organizaţii. 
În concordanţă cu direcţiile de politică externă ale statului român şi obiectivele 
aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, SRI a continuat demersurile 
de consolidare şi dezvoltare a cooperării cu servicii similare din străinătate, în 
paralel cu iniţierea de noi relaţii de parteneriat. 
 
 
■ Activităţile de cooperare internaţională angajate de Serviciul Român de 
Informaţii au vizat protejarea şi promovarea intereselor de securitate ale 
României, prin: 
- consolidarea parteneriatelor strategice şi relaţiilor speciale ale României cu 

statele aliate; 
- asigurarea compatibilităţii instituţionale şi operaţionale cu structurile de 

informaţii şi securitate din ţările membre NATO şi UE; 
- sporirea contribuţiilor SRI la proiectele de cooperare şi schimburile analitice 

iniţiate în format NATO şi UE; 
- creşterea contribuţiei Serviciului la îndeplinirea angajamentelor asumate de 

România în domeniul securităţii în relaţia cu organizaţii şi organisme 
internaţionale; 

- utilizarea iniţiativelor de cooperare multilaterală pentru creşterea eficienţei 
în prevenirea şi combaterea riscurilor şi ameninţărilor de securitate; 
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- dezvoltarea cooperării cu serviciile de informaţii şi securitate ale statelor 
din Balcani, în combaterea riscurilor şi ameninţărilor comune; 

- extinderea colaborării cu parteneri din alte zone de interes strategic sau 
generatoare de riscuri pentru securitatea naţională. 

■ Eforturile SRI pentru iniţierea unor noi relaţii de cooperare sau consolidarea 
celor existente s-au reflectat în creşterea cu 30% a volumului activităţilor 
de cooperare internaţională faţă de anul 2007. 
 

La sfârşitul anului 2008, Serviciul Român de Informaţii avea relaţii de cooperare cu 
84 servicii de securitate şi informaţii din 62 de state, 22 structuri de aplicare a legii, 3 
structuri de securitate ale UE şi Oficiul de Securitate al NATO. 
Serviciul participă la activităţile organizate în cadrul a 5 iniţiative multilaterale de 
cooperare inter-servicii. 
Totodată, este de evidenţiat numărul sporit de contacte la vârf cu omologi ai unor 
structuri de informaţii şi securitate din comunitatea euro-atlantică, precum şi din state 
central şi sud-est europene. 

 
 
2.1. Cooperarea multilaterală  

 

■ Trendul ascendent al raporturilor de cooperare cu structurile NATO a 
înregistrat un vârf în contextul organizării Summit-ului de la Bucureşti, 
eveniment ce a marcat agenda politică şi de securitate a României în anul 
2008 şi a avut un impact semnificativ şi asupra ansamblului activităţii de 
relaţionare externă a SRI.  
● Contribuţia SRI la eforturile naţionale pentru asigurarea securităţii Summit-
ului NATO de la Bucureşti s-au materializat în: 
- demersuri de natură organizatorică, în perioada premergătoare 

reuniunii, în cooperare cu serviciile aliate şi organismele specializate 
ale NATO; 

- operaţionalizarea şi asigurarea funcţionării Celulei Internaţionale 
pentru Informaţii.  

 

Modul de organizare a activităţii, precum şi rezultatele obţinute de SRI au fost 
unanim apreciate de responsabilii străini din ţările aliate şi organismele NATO, pe 
baza expertizei acumulate Serviciul acordând, la rândul său, consultanţă partenerilor 
externi implicaţi în organizarea Summit-ului de la Strasbourg-Kehl.   

  

● Serviciul Român de Informaţii şi-a îndeplinit atribuţiile ce îi revin în cadrul 
mecanismelor de cooperare aliate, prin: 
- furnizarea de contribuţii analitice sau integrarea unor documente cu 

grad ridicat de complexitate destinate organismelor abilitate ale NATO. 
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Evaluările, contribuţiile voluntare sau răspunsurile la solicitări au vizat principalele 
subiecte de dezbatere sau interes pentru comunitatea euro-atlantică (situaţia de 
securitate din diferite zone de conflict, ameninţări la adresa NATO sau statelor 
membre etc.); 
 

- participarea, la nivel de conducere sau de experţi, la activităţi de 
relaţionare în format NATO. 

■ Anul 2008 a marcat o creştere semnificativă a numărului şi diversităţii 
responsabilităţilor SRI pe dimensiunea relaţionării cu structurile cu atribuţii 
nemijlocite de securitate ale Uniunii Europene, dar şi cu alte organisme 
comunitare cu preocupări în problematica generală de securitate europeană, 
fiind depuse eforturi susţinute pentru: 
● reprezentarea adecvată a României pe domeniile pentru care este 
desemnată autoritate naţională, în cadrul/în raport cu: 
- Grupul de lucru privind Terorismul (TWG) al Consiliului UE. 
 

Aceasta a presupus: 
- elaborarea răspunsurilor la solicitările Grupului, membrilor acestuia ori ale altor 

structuri comunitare; 
- redactarea poziţiilor naţionale faţă de subiectele aflate pe agenda reuniunilor 

TWG, precum şi participarea la respectivele întâlniri sau la alte acţiuni organizate 
în marja Grupului; 

- reprezentarea României în misiunea UE de evaluare a sistemului naţional de 
prevenire şi combatere a terorismului din Franţa (19-21 noiembrie 2008) şi 
elaborarea contribuţiei pentru raportul final de evaluare; 

 

- Directoratul de Securitate al Comisiei Europene (DSCE). 
  

Colaborarea s-a concretizat, pe componenta analitică, în elaborarea unor evaluări pe 
problematici de actualitate pe agenda comunitară de securitate, iar, pe componenta 
operaţională, în transmiterea unor răspunsuri la solicitările DSCE; 
 

- susţinerea poziţiilor naţionale în domenii aflate în coordonarea directă a altor 
instituţii. 
 

Serviciul a formulat puncte de vedere faţă de aspectele dezbătute în alte formule 
(grupuri) de lucru inter-instituţionale constituite pentru gestionarea integrată a unor 
problematici europene cu implicaţii trans-sectoriale şi a răspuns solicitărilor punctuale 
ale instituţiilor cu atribuţii în domeniu (MAE, DAE, MAI). 

 

■ De asemenea, SRI a participat activ la diverse alte formate multilaterale 
de cooperare - inclusiv cele care reunesc serviciile de informaţii şi securitate 
ale statelor membre UE -, furnizând evaluări, contribuţii sau puncte de vedere 
în cadrul reuniunilor plenare şi ale grupurilor de lucru şi promovând pe agenda 
acestora temele de interes prioritar din perspectiva securităţii naţionale. 
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Serviciul a susţinut îndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul 
securităţii în relaţia cu organizaţii şi organisme  internaţionale, prin: 
- implicarea în exerciţiile sau proiectele EUROPOL, Iniţiativei de Proliferare a 

Securităţii (PSI), Iniţiativei Globale privind Combaterea Terorismului Nuclear 
(GICNT) vizând îmbunătăţirea coordonării şi capacităţii de răspuns la ameninţări; 

- efectuarea demersurilor necesare pentru implementarea prevederilor Tratatului 
de la Prüm, pe domeniul de responsabilitate (schimbul de informaţii privind 
terorismul, respectiv asigurarea componentei de sky marshalls); 

- elaborarea şi aplicarea acordurilor inter-guvernamentale, în special cele 
referitoare la protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate sau combaterea 
terorismului şi a altor infracţiuni grave. 

 

Serviciul Român de Informaţii şi-a consolidat relaţiile de cooperare cu structuri 
europene şi internaţionale specializate în domeniul informaţiilor din surse 
deschise, participând la programe de pregătire şi reuniuni organizate de 
acestea. 
 

2.2. Cooperarea bilaterală 
 

■ Relaţionarea SRI cu serviciile de informaţii din statele comunitare şi aliate 
a înregistrat un progres important, ca efect al creşterii dimensiunii 
operaţionale a cooperării în format bilateral, reflectată inclusiv în contribuţia 
pe care aceste activităţi au adus-o în structura informaţiilor obţinute în anul 
2008. 
În convergenţă cu demersurile naţionale în format comunitar şi euro-atlantic, 
Serviciul Român de Informaţii a continuat să-şi consolideze relaţiile de 
cooperare cu instituţii similare din state candidate din vecinătatea ţării noastre, 
respectiv cu servicii din state aflate în afara spaţiului euro-atlantic. 
 

Pentru asigurarea coerenţei poziţiilor naţionale în cadrul cooperării internaţionale, 
Serviciul Român de Informaţii şi-a coordonat permanent acţiunile cu celelalte 
instituţii, o atenţie deosebită fiind acordată cooperării cu SIE, MAE şi structurile 
departamentale de informaţii ale MAI şi MApN. 

 

■ Activităţile de cooperare externă la nivel de experţi au acoperit o arie 
extinsă de subiecte, materializându-se în schimburi de expertiză şi informaţii, dar 
şi în operaţiuni comune destinate contracarării unor riscuri de securitate. 
Majoritatea acestor forme de relaţionare externă (63% din total) au fost realizate 
cu serviciile din state membre NATO şi UE, 19% au reprezentat contacte cu 
servicii din ţări care nu sunt membre ale celor două organizaţii, iar 18% s-au 
desfăşurat în format multilateral. 

 

Principalele subiecte de interes în cadrul cooperării au fost prevenirea şi combaterea 
fenomenului terorist internaţional, contraspionajul, securitatea economică (în special 
dimensiunea de securitate energetică), apărarea ordinii şi valorilor constituţionale, 
contracararea ameninţărilor transfrontaliere (criminalitate organizată şi proliferare), 
monitorizarea şi evaluarea riscurilor asociate unor evoluţii tensionate din zone 
limitrofe. 
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■ Dezvoltarea formelor de cooperare şi creşterea numărului de parteneri 
externi a determinat o dinamică pozitivă a schimbului de documente 
analitice (volumul total fiind în creştere cu 38% faţă de anul 2007). 
■ De asemenea, pentru consolidarea procesului de profesionalizare şi 
specializare a cadrelor SRI şi, implicit, pentru creşterea gradului de 
interoperabilitate cu structurile de informaţii şi securitate din ţările membre 
NATO şi UE, au fost dezvoltate colaborările cu partenerii externi pe linia 
instruirii personalului. 
 

Programele de pregătire şi perfecţionare derulate cu omologii din străinătate au 
vizat domenii relevante, precum: informaţii-operaţiuni, analiza informaţiilor, 
supraveghere operativă, analiza profilului psihologic, exploatarea surselor deschise, 
pregătirea lingvistică.  
La rândul său, SRI a oferit partenerilor interesaţi cursuri pe domenii în care deţine o 
bună expertiză: tehnică operativă, combaterea terorismului, protecţia informaţiilor 
clasificate. 

 
 
 
CAPITOLUL IV 
COORDONAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII SERVICIULUI  

 
 

IV.1. Coordonarea strategică a activităţii de către Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării  

 
■ În calitate de coordonator strategic al activităţii de realizare a securităţii 
naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a emis şi transmis Serviciului 
Român de Informaţii, în anul 2008, un număr de 28 hotărâri privind 
problematica de securitate naţională. 
 

Din perspectiva atribuţiilor Serviciului în cadrul sistemului de securitate naţională, 
sunt de evidenţiat cele referitoare la:  
- asigurarea securităţii Summit-ului NATO de la Bucureşti; 
- înfiinţarea Centrului Naţional “CYBERINT” şi desemnarea SRI ca autoritate 

naţională în domeniul “CYBERINT”; 
- perfecţionarea activităţii Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Terorismului. 
Totodată, au fost transmise hotărâri ce priveau exclusiv organizarea şi activitatea 
Serviciului, prin care s-au aprobat: 
- noul Regulament de Funcţionare a Serviciului Român de Informaţii şi 

organigrama instituţiei; 
- Concepţia de Planificare Integrată în cadrul SRI. 
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■ În conformitate cu Programul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării, Serviciul Român de Informaţii a înaintat acestui for un număr de 
15 documente.  
 

În conţinutul documentelor transmise, au fost prezentate aspecte referitoare la: 
- procesul de modernizare şi transformare a SRI; 
- stadiul realizării măsurilor privind asigurarea securităţii Summit-ului NATO de la 

Bucureşti şi evenimentelor asociate; 
- probleme de importanţă majoră pentru interesele de securitate ale României, 

destinate fundamentării unor decizii ale Consiliului. 

  
■ Suplimentar faţă de Programul de activitate al C.S.A.T., Serviciul Român 
de Informaţii a pus la dispoziţia acestui for un număr de 11 documente 
cu relevanţă pentru problematica de securitate naţională (o parte fiind 
răspunsuri la solicitări punctuale adresate de Consiliu). 
 

 Acestea s-au referit la: 
- modul în care au fost duse la îndeplinire Hotărârile C.S.A.T emise în perioada 

2005-2007; 
- fundamentarea propunerilor de ridicare / coborâre a nivelului de alertă teroristă 

cu ocazia Summit-ului NATO; 
- evoluţii ale unor situaţii tensionate în zone de interes strategic.  

 

  
 

IV.2. Controlul democratic  
 
2.1. Controlul parlamentar 
 

În îndeplinirea obligaţiilor în raport cu Comisia Comună Permanentă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
activităţii SRI, instituţia noastră a pus la dispoziţia organismului parlamentar 
un număr de 52 documente (informări, rapoarte), marea majoritate 
răspunsuri la solicitări punctuale adresate de acest for. 
Principalele aspecte abordate în răspunsurile transmise Comisiei au vizat: 
- stadiul procesului de transformare a Serviciului Român de Informaţii; 
- rezultatele verificărilor referitoare la restrângerea drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale, inclusiv în ceea ce priveşte interceptările telefonice; 
- aspecte referitoare la foste cadre ale instituţiei; 
- soluţionarea petiţiilor şi memoriilor trimise de unele persoane Comisiei ori 

altor autorităţi ale statului. 
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Totodată, atât comisiei parlamentare specializate, cât şi altor comisii 
parlamentare le-au fost înaintate – la solicitarea acestora – informări în care 
au fost reflectate componente ale activităţii desfăşurate de Serviciul Român 
de Informaţii, cu relevanţă pentru aria de competenţă a respectivelor 
organisme parlamentare. 
 

2.2. Controlul de legalitate 
 

■ Activitatea Serviciului a fost subordonată prevederilor Constituţiei României 
şi reglementărilor naţionale în materie, cu respectarea strictă a normelor 
naţionale, comunitare şi internaţionale referitoare la protecţia drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 
Circumscrierea acţiunilor Serviciului la atribuţiile conferite prin lege şi criteriile 
ce guvernează activitatea unui serviciu de informaţii într-o societate 
democratică a asigurat corectitudinea demersurilor desfăşurate de SRI în 
procesul de realizare a securităţii naţionale.  
Departamentul specializat al Serviciului şi-a îndeplinit în mod adecvat 
responsabilităţile, pe cele două direcţii prioritare:  
- asigurarea deplinei legalităţi şi a conformităţii activităţii informativ-operative 
cu procedurile în vigoare, prin furnizarea expertizei şi asistenţei juridice 
necesare, pe ansamblul ciclului de intelligence; 
- acordarea asistenţei juridice pentru reprezentarea intereselor instituţiei ori 
pentru fundamentarea / susţinerea unor puncte de vedere ale acesteia. 

 

Activităţile pe această dimensiune s-au concretizat în: 
- reprezentarea eficientă în instanţă a intereselor Serviciului Român de Informaţii; 
- asigurarea legalităţii procedurilor de achiziţii publice; 
- analizarea, formularea de observaţii şi propuneri în cazul unor proiecte de acte 

normative cu aplicabilitate generală, în plan naţional sau comunitar; 
- structurarea unor puncte de vedere ale Serviciului, respectiv a unor poziţii 

naţionale în proiecte comunitare cu relevanţă pentru activitatea de securitate; 
- preluarea şi implementarea în activitatea Serviciului a prevederilor legislaţiei 

europene cu relevanţă pentru domeniul de responsabilitate al instituţiei; 
- exercitarea atribuţiilor de control intern, pe dimensiunea de legalitate. 

 

■ În calitate de autoritate naţională în domeniul interceptării 
comunicaţiilor, Serviciul Român de Informaţii a asigurat - prin intermediul 
Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor (C.N.I.C.) - punerea în 
aplicare, cu respectarea strictă a prevederilor legii, a actelor de autorizare a 
interceptării comunicaţiilor emise în condiţiile art.20-22 din Legea nr.535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului sau în condiţiile prevăzute de 
art.911-5 din Codul de procedură penală, pentru toate structurile din Sistemul 
Naţional de Securitate şi pentru Ministerul Public. 
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● În anul 2008, au fost transmise C.N.I.C. un număr de 15.170 acte de 
autorizare pentru beneficiarii din sistemul de securitate naţională.  
● Structura solicitărilor, pe instituţii, a fost următoarea: 
- 13.254 autorizări au avut ca beneficiar alte instituţii din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
-    1.916 au avut ca beneficiar SRI (mandate iniţiale, prelungiri şi completări). 

 

Creşterea cu 16,23%, comparativ cu anul 2007, a numărului de mandate iniţiale 
obţinute de SRI a fost motivată de implicarea susţinută a României în lupta 
internaţională împotriva terorismului şi proliferarea acţiunilor grupărilor de 
criminalitate organizată transfrontalieră. 
Este, totodată, de menţionat, că o pondere importantă a acestui tip de activităţi a fost 
desfăşurată în îndeplinirea responsabilităţilor SRI pe linia asigurării condiţiilor de 
securitate necesare pentru Summit-ului NATO de la Bucureşti. 
Solicitările de aprobare a mandatelor de interceptarea a comunicaţiilor înaintate de 
Serviciu judecătorilor desemnaţi au fost fundamentate pe necesităţi operative 
stringente, stabilite în baza evaluării riguroase a informaţiilor disponibile şi riscurilor 
de securitate asociate materializării activităţilor preconizate. 

 
2.3. Controlul financiar 

 

Procesul de transformare la nivelul Serviciului a inclus şi măsuri destinate 
optimizării  activităţilor de audit, accentul plasat pe asigurarea condiţiilor 
pentru managementul eficient al resurselor disponibile determinând creşterea 
ponderii acţiunilor de sprijin şi consiliere pentru unităţile auditate în 
implementarea instrumentelor şi mecanismelor aferente Sistemului de 
Planificare Integrată. 

 

Astfel:  
- au fost adaptate procedurile de audit la cerinţele proceselor de planificare 

integrată; 
- au fost asigurate sprijinul şi consultanţa de specialitate necesare unităţilor 

Serviciului în procesul de implementare a noilor proceduri de acţiune; 
- a fost furnizată expertiză în implementarea instrumentelor aferente Sistemului 

Integrat de Planificare, pe dimensiunea financiară; 
- a fost analizată legalitatea şi conformitatea operaţiunilor şi activităţilor cu implicaţii 

patrimoniale; 
- a fost acordat sprijinul necesar pentru unităţile Serviciului în cadrul proceselor de 

achiziţii publice. 
 

Activităţile structurii specializate au contribuit la gestionarea corectă a 
resurselor financiare alocate Serviciului şi corelarea procesului de alocare şi 
valorificare cu priorităţile stabilite.  
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Legalitatea utilizării resurselor financiare şi adecvarea activităţilor de audit 
intern la normele şi procedurile în vigoare au fost confirmate de verificările 
efectuate de Curtea de Conturi, care nu au identificat vulnerabilităţi sau riscuri 
în acţiunile desfăşurate de Serviciul Român de Informaţii pe dimensiunea 
material-financiară. 

 
 
 

CAPITOLUL V 
COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 
 
 

Cooperarea cu societatea civilă, promovarea culturii de securitate şi 
dezvoltarea unor proiecte de cercetare cu mediul academic din România au 
fost priorităţile anului 2008 pe dimensiunea publică a activităţii SRI.  
Serviciul a definit parametrii unei strategii proprii de comunicare şi relaţionare 
cu societatea civilă şi a lansat proiecte concrete care extind plaja activităţilor 
de profil, de la cele legate de relaţia cu cetăţenii şi informarea corectă a mass 
media la activităţi de promovare a unor noi concepte de securitate şi de 
susţinere a carierei profesionale în cadrul SRI. 

 
 

V.1. Relaţiile cu societatea civilă şi educaţia de securitate 
 
■ În contextul procesului de modernizare, dezvoltarea cooperării cu societatea 
civilă a reprezentat o preocupare consecventă, SRI acţionând pentru 
îmbunătăţirea informării societăţii româneşti în legătură cu problematica de 
securitate în ansamblu şi cu rolul cetăţenilor în asigurarea protecţiei faţă de 
riscurile şi ameninţările actuale. 
 
■ 2008 a fost un an de deschidere fără precedent, în care au fost organizate 
trei mari evenimente care pot fi subsumate conceptului de diplomaţie în 
domeniul intelligence:  

- Summitul Tinerilor Atlantişti, în marja Summit-ului NATO de la 
Bucureşti, la care au participat peste 120 de tineri din ţările aliate şi 
partenere, succesul iniţiativei fiind datorat şi prezenţei unor înalţi oficiali 
străini (între care secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Schaeffer, 
preşedintele Afganistanului, Hamid Karzai, şi ministrul de externe 
britanic, David Miliband); 

- Masa rotundă „Societate, Democraţie, Intelligence”, organizată la 
sediul Serviciului cu participarea unor reputaţi formatori de opinie, 
jurnalişti şi profesori din mediul universitar, unde, a fost dezbătut - în 
premieră - proiectul Strategiei de Informaţii a SRI; 
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- Masterul de analiza informaţiilor realizat de către SRI în cooperare cu 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, primul de acest tip din 
România, care a debutat în toamna anului 2008 şi în cadrul căruia 
predau, alături de profesori ai Universităţii Bucureşti, ofiţeri ai 
Serviciului.  

■ Serviciul şi-a continuat demersurile - prin intermediul Centrului de Informare 
pentru Cultura de Securitate - destinate dezvoltării unei atitudini participative a 
societăţii civile faţă de eforturile instituţiei de promovare a culturii de 
securitate, inclusiv prin creşterea gradului de cunoaştere asupra rolului şi 
misiunilor sale. 
 

SRI a fost organizator / co-organizator al unor manifestări (seminarii, sesiuni de 
informare, reuniuni de lucru, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, simpozioane etc.), 
cu participare naţională şi internaţională, care au abordat subiecte cu relevanţă 
pentru preocupările de securitate actuale în spaţiul comunitar şi euro-atlantic.  
Pentru asigurarea unei informări permanente asupra activităţilor instituţiei, a fost 
actualizat constant site-ul SRI, care include acţiuni derulate în domeniul comunicării 
cu cetăţenii şi societatea civilă şi articole de profil publicate în revista “Intelligence”. 
Serviciul Român de Informaţii a continuat să acorde atenţie tinerei generaţii, prin 
implementarea proiectului „Terorismul... de lângă noi” - derulat în 8 judeţe, cu 1700 
de participanţi. 
 

■ Rezultatele demersurilor SRI pe dimensiunea comunicării publice se 
reflectă în concluziile analizelor sociologice realizate în cursul anului 2008. 
Deşi gradul de încredere publică a înregistrat variaţii, în ansamblu s-a 
menţinut pe un trend ascendent, cu evoluţii între un minim de 38% şi un 
maxim de 45%. Percepţia legată de drumul SRI spre modernitate a fost 
preponderent pozitivă, cu un nivel însumat de încredere de 68% (totală sau 
parţială) în procesul de transformare al instituţiei.  

 

Imaginea publică favorabilă creată în ultimii ani şi stabilitatea instituţională au 
contribuit la structurarea unei percepţii pozitive a carierei în SRI în rândul cetăţenilor, 
Serviciul fiind şi în 2008 o ţintă atractivă pe piaţa muncii.  

 
V.2. Relaţiile cu publicul şi mass-media 

 
■ Diversificarea canalelor de dialog a condus la creşterea semnificativă (cu 
44%) a volumului comunicaţiilor derulate în mediul virtual, pe adresa 
publică de poştă electronică a Serviciului fiind recepţionate 2.135 mesaje 
(comparativ cu 1.479 în 2007). 
Pe de altă parte, au fost primite un număr de 10.214 petiţii şi 3.114 solicitări 
de audienţe din partea cetăţenilor.  
 

Serviciul a acordat o atenţie deosebită aplicării Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţii de interes public, cele 42 petiţii care făceau referire la aceste 
prevederi fiind soluţionate conform reglementărilor în materie. 
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Se remarcă o scădere importantă a numărului reclamaţiilor formulate la 
adresa cadrelor instituţiei, în anul 2008 fiind recepţionate 25 de astfel de 
sesizări (cu 54% mai puţine faţă de anul 2007).   

■ Serviciul şi-a îmbunătăţit comunicarea cu mass-media, în scopul informării 
cetăţenilor asupra rolului, mandatului şi activităţilor desfăşurate de SRI şi 
promovării unui profil public corect al instituţiei.  
 

Acţiunile desfăşurate s-au concretizat în: 
- informarea reprezentanţilor presei cu privire la activităţile de interes public care 

au făcut obiectul mediatizării; 
- transmiterea de răspunsuri la solicitările de informaţii publice (peste 40) 

formulate de instituţiile mass-media, în baza Legii nr.544/2001; 
- gestionarea adecvată a relaţiei cu jurnaliştii din presa naţională şi 

internaţională, acreditaţi pe lângă SRI (peste 150 de reprezentanţi ai presei 
naţionale şi internaţionale); 

- organizarea mai multor vizite şi/sau activităţi de documentare ale unor 
jurnalişti în unităţi ale Serviciului, în contextul demersurilor vizând 
substanţierea dialogului cu reprezentanţii mass-media. 

 
 

V.3. Predarea arhivelor fostei Securităţi 
 

În anul 2008, Serviciul Român de Informaţii a accelerat procesul de 
transfer către C.N.S.A.S. a documentelor create de fostele organe de 
securitate, eforturile depuse de instituţia noastră pentru îndeplinirea 
angajamentului asumat faţă de societate materializându-se în predarea a 
32.319 dosare cu 55.931 volume. 

 

Dintre acestea, 26.255 dosare cu 44.552 volume au provenit de la direcţiile judeţene 
şi 6.064 dosare cu 11.379 volume din arhiva centrală. 
Documentele predate C.N.S.A.S. au inclus 125 de dosare de cadre, referitoare la 
ofiţerii de securitate ale căror nume au fost publicate în Monitorul Oficial cu decizia 
de poliţie politică şi 34.932 fişe de evidenţă. 
 

De asemenea, Serviciul a sprijinit constant activitatea Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, transmiţând cu operativitate răspunsuri 
la solicitările remise de acest organism. 
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CAPITOLUL VI 
PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2009 

 
 

■ În conformitate cu reperele stabilite prin Perspectiva Strategică 2007-2010, 
Serviciul Român de Informaţii va pune în practică măsurile necesare pentru 
atingerea următoarelor obiective: 
► consolidarea capacităţii de cunoaştere asupra problematicii de 
securitate şi tendinţelor de evoluţie pe termen scurt şi mediu; 
► dezvoltarea capabilităţilor de prevenire şi contracarare - independent 
sau în cadrul formulelor de cooperare internă şi externă - a  factorilor de risc 
şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi a aliaţilor statului 
român; 
► valorificarea eficientă a oportunităţilor de promovare a intereselor 
naţionale şi de afirmare a valorilor de securitate în context euro-atlantic;  
► continuarea demersurilor de flexibilizare instituţională, pentru 
asigurarea condiţiilor de adaptare şi reacţie în timp real la provocările de 
securitate actuale. 
 

Scopul procesului de modernizare este transformarea Serviciului într-o 
organizaţie deplin integrată în societatea informaţională, cu o structură 
flexibilă şi procese interne dinamice, care să permită adaptarea 
permanentă la mediul de securitate şi abordarea pro-activă a 
responsabilităţilor atribuite prin lege. 
 

■ În mod concret, vor fi avute în vedere următoarele direcţii de acţiune: 
- evaluarea eficienţei noilor formule organizatorice şi a fluxurilor de 

comunicare şi cooperare intra-instituţională; 
- adaptarea instrumentelor de planificare a activităţii şi iniţierea primului 

ciclu complet de planificare integrată multianuală (2010-2014); 
- dezvoltarea capabilităţilor managementului de nivel mediu şi 

dinamizarea cooperării pe orizontală, pentru corelarea în timp real a 
deciziei strategice cu evoluţiile în plan tactic; 

- consolidarea şi perfecţionarea tehnologică a infrastructurii IT&C, 
respectiv a capabilităţilor tehnice specifice unui serviciu de informaţii 
modern; 

- modernizarea managementului resurselor umane, prin reevaluarea 
procesului de instruire, implementarea unor instrumente adecvate de 
motivare şi perfecţionare profesională şi dezvoltarea unui nou model de 
carieră a ofiţerului de informaţii. 
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■ Având în vedere caracteristicile mediului de securitate, Serviciul Român de 
Informaţii îşi va concentra resursele pe: 
► perfecţionarea dispozitivelor de monitorizare şi investigare a factorilor 
de risc la adresa securităţii naţionale şi racordarea permanentă a 
activităţilor  la dinamica ameninţărilor, respectiv oportunităţilor de promovare a 
intereselor naţionale. 
 

Din această perspectivă, activitatea SRI pentru 2009 se focalizează pe: 
- efectele crizei economice internaţionale asupra situaţiei economico-sociale, în 

vederea identificării surselor de risc, factorilor favorizanţi şi – în limitele 
competenţelor – a unor posibile modalităţi de contracarare ori ameliorare a 
impactului acestora; 

- securitatea energetică, cu accent pe identificarea riscurilor şi direcţiilor de  
evoluţie, respectiv a unor potenţiale oportunităţi de promovare a intereselor 
României în context european şi internaţional; 

- manifestările asociate corupţiei şi deficienţele în administrarea resurselor 
publice de natură să afecteze securitatea naţională; 

- acţiunile ostile ale unor servicii de spionaj, vizând obţinerea accesului 
neautorizat la informaţii clasificate ori influenţarea procesului de decizie în direcţii 
contrare intereselor de securitate naţională; 

- dezvoltările fenomenului terorist internaţional şi manifestările asociate 
acestuia în ţara noastră; 

- riscurile de natură transfrontalieră, cu accent pe manifestările criminalităţii 
organizate; 

 

► consolidarea şi perfecţionarea capabilităţilor analitice ale Serviciului şi 
a relaţiei cu beneficiarii de informaţii. 
 

Serviciul va acţiona pentru: 
- valorificarea adecvată a informaţiilor obţinute, prin creşterea calităţii  

produselor analitice destinate beneficiarilor şi racordarea permanentă a informării 
la nevoile acestora; 

- o mai bună utilizare a structurilor analitice în orientarea şi dimensionarea 
eforturilor operative; 

- optimizarea programelor de pregătire şi perfecţionare profesională a 
analiştilor; 

- consolidarea capacităţilor de integrare a informaţiilor, prin perfecţionarea 
instrumentelor de analiză multisursă; 

- consolidarea capacităţii de avertizare timpurie, inclusiv prin exploatarea 
integrată a surselor deschise; 

 

► asigurarea instrumentelor necesare şi îndeplinirea responsabilităţilor SRI 
în domeniile în care este autoritate naţională sau desemnată. 
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Pentru anul 2009, constituie priorităţi: 
- continuarea procesului de optimizare a procedurilor de cooperare şi coordonare 

tehnică a activităţii Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, 
în conformitate cu deciziile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 

- dezvoltarea capabilităţilor în domeniul CYBERINT şi construcţia unui potenţial 
adecvat de răspuns la ameninţările de securitate pe componenta IT&C; 

- optimizarea cadrului procedural şi activităţilor destinate protecţiei informaţiilor 
clasificate naţionale, NATO şi UE; 

 

► dezvoltarea tehnologică în domeniul activităţii de intelligence, cu 
prioritate a unor noi platforme de colectare şi management al informaţiilor care 
să permită valorificarea eficientă a tehnologiilor moderne în activităţile 
Serviciului. 
 

SRI va continua să implementeze măsurile necesare pentru: 
- adaptarea capacităţilor tehnologice şi procedurilor operaţionale ale Centrului 

Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor (C.N.I.C.) la necesităţile operative şi de 
cooperare; 

- dezvoltarea capabilităţilor tehnice de culegere a informaţiilor; 
- crearea unei infrastructuri informatice integrate, care să furnizeze servicii IT&C în 

timp real şi, astfel, să asigure managementul electronic al fluxurilor interne de 
informaţii; 

 

► consolidarea cooperării cu instituţiile din sistemul de securitate 
naţională şi dinamizarea activităţilor ce ţin de informarea/sesizarea organelor 
abilitate în realizarea urmăririi penale; 
► adoptarea unei noi concepţii de cooperare internaţională, care va 
include instrumente destinate optimizării procedurilor de consultare între 
structurile naţionale reprezentate în diversele formule de cooperare externă;  
► asigurarea securităţii instituţionale, prin actualizarea procedurilor şi 
instrumentelor necesare pentru protecţia adecvată a activităţii, infrastructurii şi 
personalului propriu; 
► continuarea şi optimizarea activităţii de cooperare cu societatea civilă 
şi comunicare publică a Serviciului Român de Informaţii. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	coperta 2008.pdf
	Raport SRI 2008 public_V
	C U P R I N S
	Upag.
	CAPITOLUL I
	ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL .................................. 3

	CAPITOLUL II
	CAPITOLUL II
	PARAMETRI AI ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
	CAPITOLUL IV



