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CAPITOLUL I

REPERE ALE PROCESULUI DE MODERNIZARE INSTITUŢIONALĂ
Din perspectiva modernizării instituţionale, anul 2009 a fost unul de
consolidare a proceselor şi fluxurilor demarate în 2008. Măsurile implementate
au urmărit dezvoltarea capacităţilor operaţionale ale instituţiei, creşterea
flexibilităţii şi vitezei de reacţie şi îmbunătăţirea cooperării cu beneficiarii de
informaţii şi organele de aplicare a legii.
Pe ansamblu, activitatea Serviciului Român de Informaţii a urmat trendul
ascendent conturat în anii anteriori, cu progrese în obţinerea, analiza şi
valorificarea informaţiilor, inclusiv ca urmare a implementării unor mecanisme
adecvate de planificare şi utilizare a resurselor disponibile.

■ A fost elaborat proiectul Strategiei de Informaţii, care defineşte misiunile,

obiectivele majore şi direcţiile de acţiune în perspectivă multianuală,
configurând reperele pentru operaţionalizarea managementului pe proiecte şi
a setului de indicatori de performanţă în activitatea Serviciului.
Totodată, a fost implementată o nouă concepţie de planificare, bugetul SRI
pentru anul 2010 fiind configurat pe programe sectoriale, ca instrumente
necesare pentru bugetarea multianuală.

■ Măsurile destinate creşterii eficienţei activităţii de informaţii au vizat

reevaluări conceptuale, dezvoltarea spiritului de muncă în echipă, respectiv
consolidarea şi diversificarea cooperării intra-instituţionale.
► Serviciul a renunţat la vechiul principiu al problemei de siguranţă naţională,
activitatea de informaţii fiind organizată pe baza unor noi probleme de securitate
naţională, definite astfel încât să acopere adecvat problematica aflată în
competenţa SRI.
► Au fost actualizate procedurile şi fluxurile informaţionale şi decizionale, în
paralel cu revizuirea proceselor din domeniul activităţilor în domeniul HUMINT.
Deciziile implementate au vizat:
- orientarea adecvată a eforturilor, prin raportare la priorităţile de securitate;
- simplificarea şi flexibilizarea procedurilor de acţiune, a fluxurilor informaţionale şi
coborârea nivelelor decizionale;
- dezvoltarea sistemelor informatice şi crearea de platforme dedicate pentru
cooperarea intra- şi inter-instituţională;
- valorificarea analizei operaţionale în activitatea de informaţii, ca instrument pentru
orientarea adecvată a procesului de obţinere a informaţiilor.
► Dimensiunea analitică a procesului de intelligence a beneficiat de o atenţie

prioritară, în vederea îmbunătăţirii sistemelor de integrare, analiză şi
valorificare a informaţiilor, dar şi consolidării rolului analizei operaţionale.
În 2009 a fost demarat procesul de standardizare a analizei informaţiilor în SRI, prin
dezvoltarea – şi operaţionalizarea - unor concepte şi metodologii analitice similare
celor folosite de alte servicii din state membre NATO şi UE.
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Astfel:
- a fost consolidat aparatul conceptual şi metodologic din domeniu;
- au continuat eforturile de creştere a nivelului de expertiză profesională a
analiştilor, prin module de pregătire profesională specializată şi cooperări directe
între structura de profil şi unităţile centrale, respectiv teritoriale (prin grupuri de
lucru comune, stagii profesionale, dar şi schimburi de experienţă şi bune practici);
- a fost dezvoltată componenta de analiză strategică.
► Integrarea în fluxurile interne a informaţiilor din surse deschise a reprezentat

unul dintre obiectivele de etapă ale procesului de dezvoltare a sistemelor
colaborative, ca instrument de eficientizare a activităţii curente şi o mai bună
gestionare analitică a informaţiilor.
Totodată, Serviciul şi-a dezvoltat capabilităţile OSINT, atât ca resursă
informaţională internă, cât şi ca generator de produse analitice destinate unei
game largi de beneficiari naţionali sau organismelor/organizaţiilor externe
partenere.

■ Anul 2009 a reprezentat o perioadă de consolidare şi aprofundare a

cooperării interne şi internaţionale, ceea ce a asigurat Serviciului posibilităţi
suplimentare de cunoaştere a evoluţiilor de risc, respectiv de prevenire şi
contracarare a unor ameninţări de securitate.

■ În pofida limitărilor de natură financiară, au fost atinse obiectivele stabilite

pentru această perioadă în dezvoltarea sistemelor IT&C şi asigurarea
platformelor de suport pentru activităţile de cooperare intra-, inter-instituţională
şi internaţională la care Serviciul este parte.
O atenţie deosebită a fost acordată constituirii Centrului Naţional CYBERINT şi
operaţionalizării acestuia, prin punerea în aplicare a deciziei CSAT privind
desemnarea SRI ca autoritate naţională în materie.
Între evoluţiile relevante menţionăm:
- optimizarea infrastructurii informatice şi de comunicaţii, pentru asigurarea de
servicii IT&C integrate;
- realizarea unor instrumente colaborative bazate pe management electronic al
documentelor;
- dezvoltarea
capabilităţilor
tehnice
şi
umane
necesare
îndeplinirii
responsabilităţilor Serviciului în punerea în aplicare a actelor de autorizare,
efectuării expertizelor criminalistice, certificării, auditării, analizelor de risc în
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, a echipamentelor, sistemelor
informatice şi de comunicaţii, precum şi a dispozitivelor de semnătură electronică
privind protecţia criptografică şi TEMPEST.

■ În domeniul managementului resurselor umane, perioada de referinţă a fost

una de redefinire a cadrului conceptual, activităţile desfăşurate vizând
structurarea principiilor şi mecanismelor de dezvoltare a carierei ofiţerului de
informaţii, pentru a asigura predictibilitatea şi caracterul raţional al evoluţiei
profesionale.
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Pe dimensiunea pregătirii personalului, a fost demarată o reformă de
anvergură a curriculei universitare în domeniul intelligence, în vederea
creşterii performanţei profesionale şi conectării cu activitatea de cercetare în
domeniul securităţii naţionale.

Astfel, au fost reorganizate procesele de management resurse umane şi au fost definite
instrumente moderne de selecţie, instruire, pregătire şi promovare a personalului, în
paralel cu dezvoltarea dialogului direct între structurile de pregătire şi perfecţionare şi
cele beneficiare (pentru orientarea în timp real a activităţilor în funcţie de nevoile
identificate).
De asemenea, au fost revizuite actualele curricule de învăţământ şi perfecţionare
profesională, în paralel cu iniţierea demersurilor pentru reacreditarea Academiei Naţionale
de Informaţii în conformitate cu principiile Bologna.

CAPITOLUL II

PARAMETRI AI ACTIVITĂŢII DE INFORMAŢII
PENTRU SECURITATEA NAŢIONALĂ
Situaţia de securitate în anul 2009 a fost marcată de efectele crizei financiare
globale, dar şi de unele evoluţii punctuale cu implicaţii asupra intereselor
României.
Potrivit priorităţilor asumate prin precedentul raport, manifestările crizei
economice au reprezentat un obiectiv central al activităţii desfăşurate, în
vederea furnizării sprijinului informaţional necesar procesului decizional.
Preeminenţa riscurilor de natură economică – date fiind repercusiunile
resimţite în cvasi-totalitatea ariilor de activitate – a reprezentat un factor
suplimentar de presiune în direcţia eficientizării modului de funcţionare a
Serviciului, măsurile implementate asigurând un raport adecvat costuribeneficii la nivelul instituţiei.
Activitatea informativ-operativă a fost adaptată modificărilor situaţiei de
securitate, concentrarea resurselor informative asupra obiectivelor majore
furnizând elementele de cunoaştere necesare contracarării, prin metodele
specializate ori prin informarea factorilor de decizie, a unor potenţiale
ameninţări de securitate.

II.1. Activitatea de informaţii
Activitatea informativ-operativă desfăşurată de Serviciu în anul 2009 a
înregistrat o dinamică pe ansamblu pozitivă din perspectivă calitativă,
reflectată în tendinţa ascendentă a indicatorilor procesului de valorificare.
Canalizarea eforturilor informative asupra priorităţilor majore ale securităţii
naţionale a permis o mai bună utilizare a resurselor de informaţii, prin
alocarea capabilităţilor în susţinerea unor operaţiuni de anvergură, în
detrimentul unor acţiuni cu consecinţe reduse.
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■ În continuarea procesului de optimizare a activităţii iniţiat în ultimii ani, au

fost implementate măsurile prevăzute pentru această perioadă vizând:
- operaţionalizarea noii concepţii de activitate în domeniul HUMINT;
- focalizarea activităţii, în acţiunile informativ-operative, pe priorităţi, cu
alocarea concertată a resurselor umane şi tehnic-specializate pentru
finalizarea unor cazuri cu relevanţă majoră în planul securităţii naţionale;
- flexibilizarea şi debirocratizarea activităţii informativ-operative, prin
actualizarea unor fluxuri informaţionale şi decizionale;
- descentralizarea activităţii atât la nivel decizional cât şi la cel de
execuţie, în paralel cu valorizarea superioară a lucrului în echipă, ca
premisă de creştere a coerenţei acţiunilor şi asigurării unei capabilităţi
sporite de reacţie la evoluţiile situaţiei operative;
- dezvoltarea analizei operaţionale şi consolidarea relaţiei de cooperare
directă cu zona informativ-operativă;
- valorificarea superioară a resurselor OSINT în activitatea curentă, prin
cuplarea operaţională cu acţiunile informative şi asigurarea suportului
necesar pe dimensiunea documentării unor evoluţii cu relevanţă pentru
securitate;
- perfecţionarea instrumentelor IT&C şi integrarea acestora în
demersurile specifice, atât în coordonarea unor procese, cât şi în cadrul
cooperărilor pe orizontală;
- consolidarea suportului juridic al activităţii specifice şi a cooperării/
conlucrării cu consilierii juridici, pentru asigurarea respectării cadrului
legal.

■ Prin raportare la anul precedent (când s-au înregistrat mai multe momente

operaţionale de vârf, între care Summit-ul NATO), volumul total al
informaţiilor obţinute a înregistrat o scădere relativă, însă implementarea
unor criterii calitative mai stricte a asigurat un nivel mai ridicat de valorificare în
fluxul de informare a datelor şi informaţiilor obţinute.
Similar dinamicii înregistrate în spaţiul comunitar, anul 2009 a marcat o
uşoară creştere a ponderii informaţiilor provenite din surse secrete tehnice,
respectiv din surse deschise, coroborată cu dezvoltarea componentei analitice
a activităţii de informaţii.

■ Proporţia informaţiilor obţinute, pe tipuri de resurse informaţionale

exploatate, a fost următoarea:
- surse secrete umane – 43,39%;
- surse tehnice secrete – 17,33%
- surse secrete specializate – 3,13%;
- resurse analitice – 17,88%;
- surse deschise şi oficiale – 8,37%;
- alte surse (incluzând cooperarea/schimb de informaţii) – 9,90%.

■ Activitatea curentă a fost racordată la evoluţia hărţii provocărilor de

securitate, pornind de la tendinţele proiectate prin Estimarea Informativă a
SRI pentru anul 2009.
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Astfel, au fost avute în vedere cu prioritate:
- efectele manifeste şi potenţiale ale crizei economice, care a afectat sever
cvasi-totalitatea aspectelor vieţii socio-economice;
- deficienţele în administrarea resurselor disponibile, de natură să
potenţeze vulnerabilităţile interne asociate contextului economic dificil;
- perpetuarea unor riscuri pe dimensiunea securităţii energetice,
asociate evoluţiilor externe în domeniu şi provocărilor – la nivel continental
– pentru asigurarea unui climat de competitivitate şi acces liber la resurse
şi infrastructura de producţie şi transport;
- diversificarea formelor şi profesionalizarea continuă a grupărilor de crimă
organizată, precum şi apariţia unor noi conexiuni între diferite reţele chiar
din zone îndepărtate ale lumii;
- acţiuni ofensive de spionaj şi agresiuni informaţionale organizate de
entităţi având interese divergente celor ale ţării noastre;
- evoluţiile fenomenului terorist, în condiţiile apariţiei unor forme mai
accentuate de radicalizare, prozelitism şi discurs extremist, manifestate şi
în spaţiul virtual;
- emergenţa unor provocări şi riscuri atipice – aflate în mod formal în
afara ariei de responsabilitate directă a serviciilor de informaţii dar cu
potenţiale implicaţii majore asupra intereselor de securitate ale României riscuri ecologice, pandemii, dezechilibre de dezvoltare regională.

■ Distribuţia informaţiilor pe componentele de realizare a securităţii naţionale a

reflectat aceste priorităţi şi evoluţiile survenite în situaţia operativă, ponderea
informaţiilor fiind următoarea:
- 50,50% au vizat vulnerabilităţi şi riscuri pe dimensiunea internă a securităţii
naţionale;
- 49,50% au avut în vedere protejarea şi promovarea intereselor de
securitate ale României în context internaţional, respectiv riscurile şi
ameninţările la adresa spaţiului euro-atlantic.
► Evoluţia accelerată a provocărilor – şi, implicit, a preocupărilor – de
securitate a erodat însă distincţia între cele două dimensiuni, ea rămânând
mai degrabă un instrument cu valenţe exclusiv statistice.
Practic, peste 40% din informaţiile obţinute de SRI în anul 2009 au avut un
conţinut mixt, vizând conexiuni între riscuri interne şi ameninţări externe (de
la terorism la spionaj, de la insecuritate energetică la criminalitate
transfrontalieră). Această dinamică a impus adaptări ale modalităţilor de
acţiune ale SRI pentru monitorizarea proceselor şi activităţilor generatoare de
riscuri la adresa securităţii naţionale, în baza unei abordări cooperative menită
să asigure utilizarea eficientă a resurselor disponibile şi evitarea disipării
eforturilor.
► Distribuţia informaţiilor obţinute în funcţie de problemele de securitate
naţională vizate a fost următoarea:
- apărarea ordinii şi valorilor constituţionale – 25,67%;
- securitate economică – 24,83%;
- prevenirea şi combaterea terorismului – 13,78%;
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-

contraspionaj şi promovarea unor interese de securitate – 16,50%;
ameninţări transfrontaliere – 15,06%;
protecţia informaţiilor clasificate – 2,34%;
riscuri şi ameninţări IT&C – 1,82%.

II.2. Valorificarea informaţiilor
2.1. Informarea factorilor de decizie
Activitatea de informare a fost corelată cu evoluţia riscurilor şi ameninţărilor de
securitate, realitate la care au contribuit:
- identificarea corectă a obiectivelor principale, la începutul perioadei de
referinţă, pe baza estimărilor elaborate în anul precedent şi priorităţilor
economico-sociale interne, respectiv de politică externă ale statului român;
- monitorizarea analitică a modificărilor şi tendinţelor survenite în
situaţia de securitate şi cuplarea în timp real a eforturilor la noile
necesităţi;
- dezvoltarea relaţiei cu beneficiarii şi utilizarea activă a feed-back-ului
pentru modelarea ciclului informaţional.

■ Pentru atingerea obiectivelor asumate, a fost avută în vedere racordarea

permanentă a informării la obiectivele şi necesităţile curente de
securitate naţională, prin:
- modelarea adecvată a procesului informării şi asigurarea unui caracter
anticipativ în raport cu evenimente interne şi internaţionale cu impact în
planul securităţii;
- consolidarea componentei participative a relaţiei cu beneficiarii, prin
utilizarea reacţiilor şi solicitărilor formulate în urma recepţionării
documentelor de informare ca elemente de orientare a activităţii de
culegere şi analiză în SRI;
- creşterea ponderii documentelor de informare de nivel strategic.

■ Rezultatele pozitive obţinute în activitatea de informare sunt reflectate de

parametrii reacţiilor recepţionate de la beneficiarii legali faţă de documentele
de informare. Astfel, s-a consolidat tendinţa ascendentă – atât în termeni de
volum, cât şi de consistenţă – vizibilă în ultimii ani: numărul reacţiilor la
documentele primite a crescut cu 13,3% (de la 473 în anul 2008, la 536 în
2009), 82,84% din acestea conţinând aprecieri favorabile la adresa calităţii şi
oportunităţii informărilor recepţionate de la SRI.

■ În anul 2009, SRI a transmis beneficiarilor legali de nivel central 2.187

documente integrate de informare, concretizate în 3.967 informări.
Informările au fost direcţionate către beneficiari cu respectarea „principiului
nevoii de a şti” şi atribuţiilor decizionale ale acestora (obiectivul asumat fiind
transmiterea documentului de informare către beneficiarul competent să
dispună măsuri preventive sau corective), principalii destinatari fiind membrii
Executivului (53,25%) şi Preşedinţia României (36,04%).
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Distribuţia documentelor de informare în funcţie de componentele de realizare a
securităţii naţionale a avut următoarea structură:
- securitate economică – 32,79%;
- apărarea valorilor constituţionale – 27,98%;
- susţinerea unor obiective de politică externă a României – 28,76%;
- vulnerabilităţi/riscuri de natură teroristă şi asociate manifestărilor de
criminalitate organizată – 4,25%;
- analize complexe, trans-sectoriale, în problematica de securitate – 6,22%.
► Pe ansamblu, volumul informării a înregistrat o diminuare în raport cu anul
precedent, ca efect al:
- orientării activităţii informative către problemele majore de securitate, ceea ce
a determinat alimentarea procesului analitic cu informaţii având un grad
superior de complexitate;
- modificărilor în structura Guvernului, care au generat unele discontinuităţi
(până la preluarea responsabilităţilor legale de către noii beneficiari şi
obţinerea autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate).
► Din perspectivă calitativă, abordarea axată pe obiective majore ale
informării a condus la o mai bună integrare a informaţiilor disponibile, numărul
mediu de unităţi informaţionale utilizate pentru elaborarea documentelor de
informare destinate factorilor de decizie crescând de la 1,33 (în 2008), la 1,85 în
2009.
Totodată:
- s-a menţinut trendul ascendent din ultimii ani al volumului documentelor de
informare cu caracter evaluativ/anticipativ, fiind elaborate şi remise
analize cu caracter strategic vizând situaţia de securitate şi evoluţia
factorilor de risc la adresa securităţii naţionale sau aspecte cu impact
asupra securităţii naţionale, asociate evoluţiilor în anumite domenii
(precum cel socio-economic) ori spaţii externe;
- au fost elaborate – în funcţie de necesităţile informaţionale ale factorilor de
autoritate – prezentări diacronice ale unor fenomene, situaţii şi stări de fapt
în arii/problematici de interes major pentru securitatea naţională, precum şi
analize privind modul în care acestea au fost reflectate, în timp, în informările
transmise de SRI.

■ Comparativ cu anul precedent, s-a înregistrat o creştere semnificativă cu

(cu 16,81% faţă de anul trecut) a volumului documentelor de informare
adresate beneficiarilor din administraţia publică locală, numărul acestora
ridicându-se la 2.821 (2.201 documente fiind adresate prefectului, 483
preşedintelui Consiliului Judeţean, iar 137 ambilor decidenţi).
Consolidarea relaţiei cu beneficiarii de nivel local s-a reflectat şi în numărul
reacţiilor transmise de aceştia (1.047), în peste 98% din cazuri acestea
confirmând utilitatea şi oportunitatea aspectelor prezentate. Totodată, în urma
informărilor primite, factorii de autoritate de nivel local au dispus un număr de
734 măsuri, constând în efectuarea de controale de verificare şi aplicarea de
sancţiuni ori măsuri de remediere a situaţiilor prezentate.
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2.2. Măsuri specifice de prevenire
■ În anul 2009, Serviciul Român de Informaţii a realizat 5.690 de măsuri de
prevenire a unor riscuri la adresa securităţii naţionale aflate în aria sa de
competenţă, în uşoară scădere (cu 6,85%) în raport cu anul precedent.
Măsurile dispuse au constat în:
- acţiuni pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
- pregătirea individuală pentru autoapărare împotriva acţiunilor serviciilor de
spionaj ori a pericolelor teroriste;
- realizarea siguranţei obiectivelor (instituţiilor) care pot constitui ţinta unor
activităţi ostile, prin mijloace informative, contrainformative şi tehnicooperative;
- determinarea persoanelor/entităţilor cu preocupări contrare securităţii
naţionale să renunţe la demersurile/planurile iniţiate;
- propuneri de limitare, întrerupere, revocare a dreptului de şedere în ţară ori
declararea ca persoană indezirabilă.
■ Distribuţia măsurilor de prevenire pe componentele de securitate naţională
a fost următoarea:
- apărarea valorilor şi drepturilor constituţionale – 31,42%;
- contraspionaj, susţinerea intereselor de politică externă şi protecţia
informaţiilor clasificate – 39,93%;
- securitate economică – 12,23%;
- evaluarea şi gestionarea altor ameninţări transfrontaliere – 5,76%;
- identificarea şi evaluarea ameninţărilor de natură teroristă – 10,66%.

2.3. Informarea şi sesizarea organelor de cercetare şi urmărire
penală

■ În paralel cu activităţile susţinute destinate prevenirii şi contracarării unor
ameninţări la adresa securităţii naţionale, Serviciul Român de Informaţii a
asigurat – în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin – documentarea
informativă şi sesizarea instituţiilor cu responsabilităţi în efectuarea cercetării
şi urmăririi penale în legătură cu situaţii în care au fost întrunite elementele
constitutive ale unor infracţiuni.
Serviciul a transmis instituţiilor cu responsabilităţi în efectuarea cercetării şi
urmăririi penale un număr de 1.186 de informări/sesizări (în creştere cu
49,87% faţă de anul precedent).
► Ministerului Public i-au fost adresate 785 de sesizări, astfel:

-

DIICOT, structura centrală – 168;
DIICOT, structuri teritoriale – 199;
DNA, structura centrală – 224;
DNA, structuri teritoriale – 129;
Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel – 11;
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-

Parchetelor de pe lângă tribunale – 29;
Parchetelor de pe lângă judecătorii – 25.

► SRI a pus la dispoziţia organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor

un număr de 401 informări/sesizări, cu următoarea distribuţie:
- Ministrului Administraţiei şi Internelor (Direcţia Generală Anticorupţie) –
49;
- Inspectoratului General al Poliţiei Române – 40;
- Centrelor Zonale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog –
144;
- Inspectoratelor Judeţene de Poliţie – 168.

■ Totodată, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi prevederile

Protocolului de cooperare între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le
revin în domeniul securităţii naţionale, SRI a acordat asistenţă tehnică de
specialitate organelor de cercetare şi urmărire penală. Pentru unele situaţii au
fost constituite inclusiv echipe operative mixte care au asigurat managementul
activităţii de documentare şi, ulterior, valorificarea eficientă a datelor şi
informaţiilor referitoare la săvârşirea de infracţiuni.

II.3. Protecţia împotriva riscurilor şi ameninţărilor teroriste

■ Ameninţarea teroristă s-a menţinut la cote similare anului precedent, cu

unele evoluţii ale gradului de risc asociat activităţilor de propagandă
radicală şi prozelitism religios.
Pe ansamblul anului 2009, riscul terorist a fost moderat corespondent
nivelului de alertă teroristă ALBASTRU/PRECAUT. România nu a fost vizată
direct de ameninţări teroriste, activitatea Serviciului – individual, respectiv în
cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT)
- asigurând un bun control asupra riscurilor derivate din evoluţia fenomenului
terorist internaţional şi participarea ţării noastre la eforturile de prevenire şi
contracarare la nivel global.
Activităţile cu potenţial de risc desfăşurate pe teritoriul naţional s-au
materializat în iniţiative – de regulă individuale şi cu caracter neorganizat – de
propagandă radicală şi promovare a unor concepte extremiste, care au
înregistrat şi unele accente în raport cu anul precedent, îndeosebi în mediul
virtual.
Deşi nu generează un risc direct de natură teroristă, acest tip de acţiuni
asigură propagarea ideologiilor extremiste, facilitând cooptarea progresivă a
unor indivizi cu anumite caracteristici psiho-sociale în (cel puţin) activităţi de
sprijin pentru terorism.
Pe de altă parte, în raport cu ultimii ani, activităţile de propagandă şi
prozelitism religios au condus la creşterea semnificativă a numărului
convertiţilor – evoluţie ce va fi avută în atenţie din perspectiva riscului de
extindere a bazinului de potenţiali destinatari ai mesajului extremist.
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■ Acţiunile concrete ale Serviciului Român de Informaţii pentru asigurarea

protecţiei cetăţenilor, obiectivelor şi intereselor României faţă de ameninţarea
teroristă au vizat:
► descurajarea unor activităţi asociate terorismului.
Individual sau în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului român, SRI a
fundamentat şi/sau pus în aplicare 143 măsuri de prevenire specifice, constând în:
- nepermiterea/interzicerea intrării unor străini în ţară (în 20 cazuri);
- determinarea/avertizarea unor persoane să renunţe la activităţile din care puteau
rezulta ameninţări la adresa securităţii naţionale (în 123 situaţii);
► protecţia acelor misiuni diplomatice acreditate în România aflate în aria de

responsabilitate a Serviciului.
Activităţile specializate de asigurare a securităţii acestor obiective au presupus:
- realizarea controlului antiterorist pentru 4.617 persoane;
- verificarea a 2.205 bagaje (fiind identificate 423 obiecte potenţial periculoase);
- realizarea a 9.904 misiuni de cercetare antiteroristă prin patrulare şi 240 misiuni
temporare de întărire a dispozitivelor de protecţie/intervenţie antiteroristă
instituite;
► asigurarea protecţiei / gardării antiteroriste.
În 2009, structurile specializate ale Serviciului au desfăşurat:
- 1.143 misiuni de protecţie/gardare antiteroristă a unor oficiali români şi străini;
- 64 misiuni temporare de protecţie/gardare antiteroristă a unor oficiali;
- 482 misiuni de întărire a dispozitivelor de protecţie/intervenţie antiteroristă
instituite la obiectivele a căror protecţie revine Serviciului;
► controlul antiterorist-antideturnare şi protecţia antiteroristă pe aeroporturile

civile.

În îndeplinirea responsabilităţilor legate de asigurarea securităţii zborurilor civile, SRI
a efectuat:
- controlul specializat asupra a 6.947.425 persoane, respectiv 14.142.578 bagaje;
- controlul de specialitate pentru 1.082 aeronave.
Activităţile desfăşurate au condus la:
- semnalarea/descoperirea a 10.812 bunuri potenţial periculoase;
- identificarea de armament (în 11 cazuri) sau muniţie deţinute ilegal (în 206
cazuri);
- descoperirea a 84.368 obiecte potenţial periculoase;

► realizarea intervenţiei antiteroriste / contrateroriste pirotehnice.
Au fost executate:
- 36 misiuni de intervenţie antiteroristă pirotehnică în situaţii de suspiciune sau
ameninţare cu bombă;
- 2.611 misiuni de intervenţie antiteroristă pirotehnică executate în scop de
prevenire cu ocazia diferitelor activităţi (oficiale, protocolare) sau la solicitare;
- 2.087 misiuni de cercetare antiteroristă la obiective de tip „ţintă teroristă”.

■ În raport cu anul 2008, perioada de referinţă a marcat o reducere drastică a

numărului ameninţărilor telefonice cu bombă (de la 416, la 204), activităţile
desfăşurate de Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu instituţiile
naţionale abilitate asigurând identificarea a 34 dintre autorii acestora.
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■ Calitatea modelului organizatoric şi eficienţa activităţilor desfăşurate în

format SNPCT au fost confirmate, în 2009, de către experţii în domeniu ai
Uniunii Europene.
Astfel, în perioada 16-18 septembrie 2009, SNPCT a făcut obiectul misiunii de
evaluare a UE în domeniul pregătirii şi managementului consecinţelor unui
atac terorist, concluziile acesteia evidenţiind utilitatea abordării integrate, la
nivel naţional, a problematicii antiteroriste şi existenţa unor proceduri clare de
acţiune inter-instituţională pentru managementul unei eventuale situaţii de
criză teroristă.
În calitate de autoritate naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului,
SRI a asigurat coordonarea tehnică a procesului de consultare inter-instituţională
pentru pregătirea vizitei şi, respectiv, integrarea completărilor la proiectul de Raport
referitor la România, în cooperare cu instituţiile cu responsabilităţi în managementul
unei crize teroriste, membre ale SNPCT.

II.4. Protecţia informaţiilor clasificate

■ SRI şi-a îndeplinit responsabilităţile de autoritate desemnată de securitate

în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, pe
cele două dimensiuni majore:
► coordonare şi control, prin:
- participarea la actualizarea cadrului normativ în domeniu (atât în plan
naţional cât şi pe dimensiunea cooperării cu statele din comunitatea euroatlantică);
- acordarea de asistenţă de specialitate la solicitarea unor persoane fizice şi
juridice deţinătoare de astfel de informaţii;
- activităţi de control al modului de implementare a măsurilor de protecţie a
informaţiilor clasificate;
► verificări de securitate, materializate în activităţile prevăzute de:
- avizarea programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate
întocmite de către autorităţile centrale, companiile şi societăţile naţionale şi
alte persoane juridice de drept public sau privat;
- acordarea avizelor pentru accesul unor persoane fizice la informaţii
clasificate naţionale şi NATO/UE;
- avizarea cererilor de obţinere a autorizaţiei/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.

■ Activităţile de cooperare cu celelalte autorităţi desemnate de securitate în

domeniul protecţiei informaţiilor clasificate s-au concretizat în:
- transmiterea a peste 1.500 de răspunsuri la solicitări ale altor instituţii, în
procesul de avizare a accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii
secrete de stat sau în soluţionarea unor semnalări referitoare la
angajarea/derularea de relaţii contractuale în cadrul cărora sunt vehiculate
astfel de date.
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Ponderea solicitărilor de acest tip a revenit Ministerului Administraţiei şi Internelor
(peste 800), respectiv Serviciului de Informaţii Externe (peste 600);

-

recepţionarea a circa 550 de răspunsuri la solicitările remise altor instituţii
(cele mai multe de la Serviciul de Informaţii Externe).

■ Ca autoritate în materie, SRI a asigurat colectarea, transportul, distribuţia şi

protecţia în condiţii adecvate pe teritoriul României a corespondenţei
clasificate.
Faţă de maximum istoric înregistrat în 2008, volumul corespondenţei a
înregistrat o uşoară scădere (2.644.335 trimiteri, cu 0,1% mai puţin în raport
cu anul precedent).
Pe de altă parte, au continuat să crească numărul beneficiarilor deserviţi (cu
10,8%), volumul misiunilor de transport (peste 11.500, în creştere cu 4,5%) şi
ponderea solicitărilor urgente, în paralel fiind necesare demersuri
organizatorice pentru adaptarea la restructurarea unor autorităţi şi instituţii
publice, respectiv schimbarea sediilor acestora.

CAPITOLUL III

COOPERAREA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Dinamica problematicii de securitate a impus abordarea cooperării interinstituţionale şi internaţionale ca resursă de intelligence, capabilă să contribuie
esenţial la extinderea capacităţii de cunoaştere a riscurilor şi ameninţărilor,
respectiv la eficientizarea măsurilor de prevenire şi contracarare.
Această perspectivă este una ce decurge în mod natural din realităţile de
securitate, disiparea delimitării între ameninţările interne şi cele externe,
dublată de interdependenţa în creştere a unor evoluţii relevante pentru
securitate făcând obligatorie cooperarea naţională şi – de multe ori – cuplarea
eforturilor interne cu activităţi de parteneriat extern.

III.1. Cooperarea inter-instituţională

■ Eforturile comune ale instituţiilor din sistemul naţional de securitate au

permis derularea în condiţii adecvate a activităţii de cooperare.
Formele de cooperare organizate în perioada de referinţă au fost structurate –
similar comunităţilor de informaţii din spaţiul euro-atlantic – prin raportare
concomitentă la principiile need to know şi need to share.
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■ Au fost înregistrate progrese atât în ceea ce priveşte indicatorii de

calitate (îndeosebi utilitatea şi finalitatea schimbului de informaţii), cât şi pe
cei de ordin cantitativ (volumul schimburilor, pe ansamblu şi pe categorii
principale).

Ca şi în anul trecut, ponderea activităţilor de cooperare s-a realizat pe relaţia cu
Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, structurile din cadrul
Ministerului Public, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării
Naţionale şi Ministerului Afacerilor Externe.

■ Cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate naţională a asigurat

creşterea gradului de cunoaştere asupra unor evoluţii cu relevanţă pentru
securitatea naţională, precum şi derularea în comun de măsuri în situaţii ce
impuneau intervenţii pentru prevenirea materializării unor iniţiative
generatoare de riscuri sau pentru susţinerea unor demersuri de politică
externă ale României.
► Din perspectiva problematicii abordate, activităţile de cooperare interinstituţională au vizat:
- implicaţiile asupra securităţii naţionale derivate din evoluţiile mediului
internaţional de securitate;
- acţiuni care pot aduce atingere valorilor constituţionale;
- fapte şi activităţi subsumate fenomenului terorist;
- factori de risc şi ameninţări la adresa ordinii publice şi a siguranţei
persoanei;
- criminalitatea organizată internă; corupţia, frauda şi spălarea banilor;
- riscuri şi ameninţări transfrontaliere;
- traficul 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;
- protecţia sistemelor informatice şi de comunicaţii;
- activităţi subversive desfăşurate de organizaţii secrete, structuri informative
ilegale şi paramilitare;
- activităţi ilegale de culegere de informaţii derulate în beneficiul unor entităţi
străine;
- securitatea unor obiective/reprezentanţe oficiale şi prevenirea producerii
unor evenimente ce ar putea afecta viaţa şi integritatea fizică a
personalităţilor române şi străine protejate;
- managementul situaţiilor de urgenţă;
- protecţia activităţilor specifice, a informaţiilor şi a personalului;
- prevenirea şi combaterea agresiunilor informaţionale.
► Cooperarea inter-instituţională s-a materializat în:
- schimburi operative de informaţii, în diverse probleme de interes pentru
realizarea securităţii naţionale;
- desfăşurarea de misiuni comune, care au impus iniţierea, de către structurile
SRI, a unor măsuri complexe;
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-

efectuarea verificărilor şi acordarea avizelor prevăzute de Legea
nr.333/2003, respectiv de Legea nr.21/1991;
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.

Volumul schimbului de informaţii s-a cifrat la 16.039 unităţi informaţionale: SRI
a transmis instituţiilor semnatare ale Protocolului general de cooperare 13.191 de
informaţii (cu 15,04% mai mult faţă de anul trecut) şi a primit din partea acestora
2.848 de informaţii (cu 44,20% mai puţin faţă de 2008).

III.2. Cooperarea externă
Anul 2009 a fost o perioadă de efervescenţă pentru cooperarea internaţională,
Serviciul Român de Informaţii dezvoltându-şi raporturile de colaborare cu
partenerii din UE şi NATO, respectiv cu servicii omologe din diverse spaţii,
atât pe dimensiunea operaţională, cât şi în problematica generală de
securitate.
Concepţia de Cooperare Internaţională – finalizată în 2009 – a reprezentat un
instrument important pentru creşterea coerenţei în activităţile de cooperare,
contribuind la o mai bună valorificare a resurselor disponibile.
Dincolo de dimensiunea organizatorică, perioada de referinţă a fost marcată
de câteva repere esenţiale:
- exercitarea – împreună cu SIE – a rolului de preşedinte al Conferinţei
Central Europene (MEC);
- participarea activă la procesele de transformare în derulare în cadrul
NATO, pe dimensiunea informaţiilor de securitate;
- susţinerea eforturilor naţionale privind promovarea intereselor de securitate
în structurarea politicilor UE cu relevanţă în domeniul securităţii şi
adaptarea fluxurilor naţionale de cooperare la modificările aduse de
Tratatul de la Lisabona;
- dezvoltarea cooperării operaţionale bilaterale cu parteneri importanţi din
NATO şi UE, respectiv din alte state.

■ Cooperarea internaţională a avut ca obiective:
-

-

asigurarea deplinei compatibilităţi instituţionale şi operaţionale cu serviciile
omoloage din spaţiul euro-atlantic;
dezvoltarea conlucrării operaţionale şi schimbului de informaţii cu serviciile
din statele membre UE şi NATO, respectiv partenere, în contracararea
unor riscuri comune de securitate;
susţinerea demersurilor României în implementarea angajamentelor în
domeniul securităţii în relaţia cu organizaţii şi organisme internaţionale;
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-

-

-

consolidarea raporturilor de colaborare cu serviciile de informaţii şi
securitate ale statelor din vecinătatea României, în combaterea riscurilor şi
ameninţărilor pe această dimensiune;
dezvoltarea colaborării cu servicii partenere din alte zone de interes
strategic pentru România sau potenţial generatoare de riscuri de
securitate;
valorificarea formatelor de cooperare multilaterală pentru creşterea
gradului de expertiză şi capabilităţilor de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea unor riscuri şi ameninţări de securitate.

■ Eforturile de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor de cooperare cu serviciile

omologe din spaţiul euro-atlantic, respectiv din state partenere au avut
rezultate pozitive: au fost iniţiate noi relaţii de cooperare, iar activităţile de
cooperare au avut un caracter aplicat şi pragmatic.
La finalul anului 2009, SRI avea relaţii de cooperare cu:
- 87 servicii de securitate şi informaţii din 63 de state;
- 23 structuri de aplicare a legii;
- 8 organisme cu atribuţii de coordonare/control;
- 3 structuri de securitate ale UE şi o structură de securitate a NATO.
De asemenea, Serviciul este implicat în activităţi de cooperare organizate în cadrul a
5 iniţiative multilaterale inter-servicii.

2.1. Cooperarea multilaterală
■ Experienţa acumulată în activităţile de cooperare desfăşurate în format Aliat
şi în relaţionarea cu organismele de securitate ale Alianţei Nord-Atlantice au
asigurat Serviciului o poziţie conformă cu eforturile şi capabilităţile sale în
procesul de intelligence la NATO.
Activităţile de cooperare în format NATO s-au concretizat în:
- participarea la consultările – în diferite formate – pe marginea procesului
de transformare a NATO;
- furnizarea de contribuţii analitice sau coordonarea unor evaluări destinate
Comitetului Special al NATO, Comitetului Economic Întărit, Oficiului pentru
Securitate al Alianţei, Unităţii NATO pentru Informaţii privind Ameninţarea
Teroristă (TTIU).
Contribuţiile, respectiv analizele asigurate de SRI au vizat o arie largă de teme din
sfera securităţii sau evoluţii cu relevanţă pentru interesele Alianţei (situaţia în diferite
zone de conflict, ameninţări la adresa NATO sau statelor membre etc.);

-

reprezentarea României în activităţile Comitetului Special al NATO
(AC/46);
participarea, la nivel de conducere sau de experţi, la activităţi de
relaţionare în format NATO sau cu statele partenere;
susţinerea activităţilor de modernizare a sectoarelor de informaţii din state
aspirante la statutul de membru NATO.
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■ Relaţionarea cu structurile cu atribuţii nemijlocite de securitate ale

Uniunii Europene, dar şi cu alte organisme comunitare a cunoscut o evoluţie
pozitivă în anul 2009.
Serviciul Român de informaţii a asigurat:
- reprezentarea adecvată a României în cadrul Grupului de lucru privind
Terorismul – aspecte interne (TWP) al Consiliului UE.
Contribuţia Serviciului a inclus:
- transmiterea de răspunsuri la solicitări punctuale ale Grupului, membrilor acestuia
ori ale altor organisme comunitare;
- elaborarea poziţiilor naţionale faţă de iniţiativele TWP, precum şi participarea la
acţiuni organizate în marja Grupului;
- susţinerea de prezentări tematice în cadrul Grupului;
- participarea României în cadrul misiunii UE de transfer de expertiză în domeniul
prevenirii şi combaterii terorismului către statele din Balcanii de Vest şi
elaborarea contribuţiei pentru raportul final de evaluare;

-

susţinerea poziţiilor naţionale în domenii aflate în coordonarea directă a
altor instituţii pentru o reprezentare eficientă, în plan comunitar, a
intereselor României.
Serviciul a formulat puncte de vedere/coordonate generale de mandat referitoare la
aspecte tangenţiale securităţii dezbătute în diverse formate de lucru la nivelul UE,
precum şi în cadrul unor grupuri de lucru inter-instituţionale constituite în scopul
abordării unitare a unor problematici europene de natură transversală.
Cele mai consistente activităţi de acest tip au fost desfăşurate pe relaţia cu MAI şi
MAE, respectiv cu Departamentul pentru Afaceri Europene;

- transmiterea de contribuţii analitice ca răspuns la cerinţele de informaţii ale
unor structuri comunitare specializate (precum Centrul de Situaţii al
Consiliului UE - SitCen).
Anul 2009 a marcat o sporire semnificativă a contactelor cu structuri
comunitare, Serviciul fiind integrat în activităţi de cooperare nu doar cu
structurile specializate în domeniul informaţiilor, ci şi cu alte organisme având
responsabilităţi în domenii relevante pentru problematica de securitate.
Pe lângă schimbul de informaţii şi participarea unor experţi la activităţile SitCen, SRI
şi-a consolidat relaţiile de colaborare cu Agenţia Europeană de Apărare, Directoratul
General RELEX şi Crisis Room din cadrul Comisiei Europene, unul dintre domeniile
prioritare de cooperare fiind OSINT.

■ SRI a avut o implicare sporită în mecanismele de cooperare în format

multilateral care includ servicii omologe, o atenţie deosebită fiind acordată
angajamentelor asumate de ţara noastră în domeniul securităţii în relaţia cu
organizaţii şi organisme internaţionale.

► Între formele de cooperare ce au presupus activităţi consistente în 2009 se
evidenţiază:
- Grupul pentru Combaterea Terorismului (CTG), în cadrul proiectelor
iniţiate de acest organism SRI realizând cel mai intens schimb de
informaţii în format multilateral;
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-

-

Conferinţa Central Europeană (MEC), în cadrul căreia Serviciul Român
de Informaţii a exercitat (începând din iunie 2009), împreună cu Serviciul
de Informaţii Externe, responsabilităţile de Preşedinte;
Conferinţa Serviciilor de Informaţii din Sud-Estul Europei (SEEIC) şi
Procesul Reuniunii Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM),
Serviciul participând la mai multe proiecte şi seminarii în problematici cu
relevanţă pentru gestionarea unor ameninţări de securitate.

► De asemenea, Serviciul a contribuit la:
- proiecte subsumate EUROPOL, Iniţiativei de Proliferare a Securităţii (PSI),
Iniţiativei Globale privind Combaterea Terorismului Nuclear (GICNT)
vizând îmbunătăţirea coordonării şi capacităţii de răspuns la ameninţări;
- implementarea prevederilor Tratatului de la Prüm, pe domeniul de
responsabilitate (schimb de informaţii privind prevenirea infracţiunilor de
terorism, respectiv însoţitori înarmaţi).
► O evoluţie importantă în activităţile de cooperare internaţională în anul
2009 a fost reprezentată de recunoaşterea SRI ca partener de încredere şi
obţinerii statutului de membru al unor organisme de cooperare inter-servicii.
Astfel, în calitate de autoritate specializată în domeniul informaţiilor din surse
deschise, Serviciul a participat activ la schimburile de experienţă, seminariile şi
reuniunile în acest domeniu, eforturile depuse concretizându-se în dobândirea
statutului de membru al Grupului Internaţional de Lucru privind Sursele
Deschise (IOSWG).

2.2. Cooperarea bilaterală

■ Prin plasarea accentului asupra unor obiective pragmatice, cooperarea cu
structurile similare din statele comunitare şi aliate a crescut în consistenţă,
îndeosebi pe dimensiunea operaţională.
Totodată, în susţinerea obiectivelor de securitate naţională, a intereselor
comunitare şi Aliate, Serviciul Român de Informaţii a acţionat pentru
dezvoltarea relaţiilor cu instituţii similare din state candidate din vecinătatea
ţării noastre, respectiv cu servicii din state aflate în afara spaţiului euroatlantic.
■ Eforturile întreprinse s-au materializat în aprofundarea cooperării, la nivel

de experţi, în primul rând cu serviciile partenere din statele UE şi NATO, atât
în cadrul unor schimburi de informaţii şi expertiză, cât şi în derularea de
operaţiuni comune, vizând o gamă vastă de subiecte aflate în aria de
responsabilitate a instituţiei noastre.
Distribuţia acţiunilor întreprinse reflectă aceste priorităţi, 66% din activităţile de
cooperare fiind realizate cu serviciile din state membre NATO şi UE, 21% în
format multilateral, iar 13% cu servicii din alte state.
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Ca şi în anul precedent, ponderea activităţilor de cooperare a vizat prevenirea şi
combaterea fenomenului terorist internaţional, contraspionajul, securitatea
economică (cu prioritate dimensiunea de securitate energetică), contracararea
ameninţărilor transfrontaliere (criminalitate organizată şi proliferare), precum şi
riscurile asociate unor evoluţii tensionate din zone limitrofe.

■ 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 2008).

■ Cooperarea externă a reprezentat, şi în anul 2009, un instrument util în

pregătirea personalului SRI şi asigurarea compatibilităţii depline cu
standardele aplicate în comunitatea euro-atlantică.
Astfel, au fost organizate activităţi de pregătire şi transfer de experienţă cu
serviciile omoloage din ţările membre NATO şi UE, în domenii precum informaţiioperaţiuni (o atenţie deosebită fiind acordată problematicii antiteroriste), analiza
informaţiilor, activităţi specializate tehnic-operative, exploatarea surselor deschise,
pregătirea lingvistică.
Pe de altă parte, valorificând expertiza acumulată în ultimii ani, Serviciul Român de
Informaţii a acordat asistenţă şi cursuri de pregătire (în domenii precum tehnică
operativă şi combaterea terorismului), în format bilateral sau multilateral, unor
parteneri din state aflate în afara spaţiului euro-atlantic.

CAPITOLUL IV

COORDONAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII SERVICIULUI
IV.1. Coordonarea strategică a activităţii de către Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării

■ În exercitarea responsabilităţilor sale de coordonare a activităţii de

informaţii, contrainformaţii şi securitate, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a
transmis SRI, în anul 2009, un număr de 12 hotărâri cu aplicabilitate în aria
de competenţă a Serviciului.
Pot fi, în acest sens, evidenţiate hotărârile privind:
- aprobarea Planului Naţional de Priorităţi Informative pentru anul 2009 (elaborat
de Oficiul pentru Informaţii Integrate din cadrul Comunităţii Naţionale de
Informaţii, cu participarea SRI);
- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional
CYBERINT;
- eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice;
- acţiuni destinate protecţiei adecvate a informaţiilor clasificate – SRI acordând
asistenţă şi expertiză autorităţilor centrale, companiilor şi societăţilor naţionale,
precum şi altor persoane juridice de drept public sau privat deţinătoare de
informaţii secrete de stat.
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■ În perspectiva şedinţelor CSAT, SRI a transmis 26 documente conţinând

elemente de analiză/poziţie în legătură cu o serie de documente înaintate spre
a fi discutate/aprobate la nivelul CSAT. Dintre acestea, 13 au fost înaintate
direct CSAT, iar celelalte 13 au reprezentat contribuţii la documente care
urmau a fi integrate de alte instituţii.
În acest sens, pot fi menţionate documentele referitoare la:
- activitatea de informare a factorilor de decizie, în anul 2008, cu privire la acţiuni,
stări de fapt, fenomene de natură să genereze riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii naţionale;
- riscuri de natură teroristă la adresa securităţii naţionale, identificate de SRI în
calitate de autoritate naţională în domeniu;
- evoluţii în domeniul criminalităţii informatice şi stadiul realizării Centrului Naţional
CYBERINT;
- activitatea desfăşurată pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de
competenţă a SRI;
- activitatea de cooperare internaţională derulată de SRI în anul 2008, potrivit
necesităţilor ce decurg din statutul României de stat membru UE, precum şi
obligaţiilor ce revin Serviciului în context euro-atlantic.

■ Pe de altă parte, suplimentar programului de activitate al CSAT pentru anul

2009, SRI a pus la dispoziţia Consiliului 9 documente pe problematici de
securitate naţională (unele dintre acestea reprezentând răspunsuri la solicitări
ale CSAT).
Acestea s-au referit la subiecte precum stadiul îndeplinirii de către Serviciului Român
de Informaţii a hotărârilor CSAT adoptate în anul 2008, problematica infrastructurilor
critice, în special din perspectiva impactului asupra securităţii economice etc.

IV.2. Controlul democratic
2.1. Controlul parlamentar

■ SRI a pus la dispoziţia Comisiei Comune Permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activităţii Serviciului 74 documente (informări, rapoarte), din care 49
răspunsuri la solicitări punctuale ale Comisiei.

Pot fi menţionate documentele privind:
- riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a României în contextul crizei
economico-financiare;
- stadiul procesului de transformare a Serviciului;
- aspecte ce vizau foste cadre ale instituţiei;
- răspunsuri la petiţiile şi memoriile trimise de unele persoane Comisiei ori altor
autorităţi ale statului;
- strategii de securitate şi culegeri de legislaţie externă cu privire la activitatea
serviciilor de informaţii, contrainformaţii şi securitate.
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■ Evoluţia procesului de transformare a reprezentat un subiect de interes

pentru membrii Comisiei, în anul 2009 fiind organizate două întâlniri la nivel de
conducere care au abordat pe larg aspecte ale măsurilor operate în acest
sens. Totodată, SRI a pus la dispoziţia Comisiei informări în care au fost
reflectate activităţile desfăşurate.

■ De asemenea, au fost înaintate Comisiei informări referitoare la cereri

venite din partea preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi a altor comisii
parlamentare (precum Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională din Camera Deputaţilor) sau unor comisii parlamentare de anchetă.

2.2. Controlul de legalitate

■ Serviciul Român de Informaţii şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea
strictă a prevederilor Constituţiei României, a reglementărilor naţionale în
materie, precum şi a normelor naţionale, comunitare şi internaţionale
referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
fapt ce a asigurat legalitatea şi corectitudinea acţiunilor de realizare a
securităţii naţionale.
Un rol important în acest sens a revenit departamentului specializat al
Serviciului, care a asigurat expertiza şi asistenţa juridică necesară în toate
etapele procesului de intelligence, dar şi reprezentarea intereselor instituţiei
ori fundamentarea juridică a unor puncte de vedere/poziţii instituţionale în
cadrul consultărilor în format naţional sau comunitar.
Principalele activităţi pe această linie au constat 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;
- configurarea unor puncte de vedere ale Serviciului, respectiv a unor poziţii
naţionale în proiecte comunitare cu relevanţă pentru activitatea de securitate;
- asimilarea 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, pe
ansamblul procesului de intelligence.

■ Cu respectarea riguroasă a prevederilor legale, Serviciul Român de
Informaţii a asigurat – în calitate de autoritate naţională în domeniul
interceptării comunicaţiilor – punerea în aplicare din punct de vedere
tehnic (prin intermediul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor –
CNIC) 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 2009, au fost transmise CNIC un număr de 22.176 acte de

autorizare pentru beneficiarii din sistemul de securitate naţională.
Din punct de vedere al beneficiarilor, situaţia a fost următoarea:
- 19.397 autorizări au avut ca beneficiar alte instituţii din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
- 2.779 au avut ca beneficiar SRI.
Ca şi în anii precedenţi, ponderea actelor de autorizare având ca beneficiar SRI în
volumul total este redusă - doar 12,53% - principalii beneficiari ai activităţii de
exploatare tehnică fiind celelalte structuri din sistemul naţional de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.
Analizele efectuate indică faptul că incidenţa situaţiilor generatoare de vulnerabilităţi
şi surse de risc evoluează relativ lent, însă a crescut foarte mult gradul de
complexitate şi interdependenţă a acţiunilor cu potenţial impact asupra securităţii
naţionale.
Astfel, comparativ cu anul 2008, numărul de mandate iniţiale obţinute de SRI a
crescut cu 28,82%, datorită necesităţilor specifice în domeniul prevenirii şi combaterii
terorismului respectiv în contracararea acţiunilor de criminalitate organizată
transfrontalieră (caracterizate prin implicarea mai multor persoane, cu roluri şi
atribuţii diferenţiate şi utilizarea de măsuri de autoprotecţie ce includ schimbarea
frecventă a numerelor de apel folosite).
În toate cazurile, înaintarea unei cereri de aprobare a unui mandat de interceptare a
comunicaţiilor s-a făcut în urma unei analize atente a necesităţilor operative,
informaţiilor disponibile şi posibilităţilor de verificare/aprofundare, respectiv riscurilor
de securitate asociate materializării activităţilor preconizate.

2.3. Controlul financiar
În cadrul procesului general de creştere a calităţii managementului resurselor
disponibile, structura specializată a Serviciului a asigurat - în strânsă
cooperare cu entităţile organizatorice beneficiare - gestionarea corectă a
fondurilor alocate Serviciului, prin distribuirea şi valorificarea acestora în raport
cu priorităţile stabilite.
Pentru verificarea corectitudinii şi eficienţei acestui proces, au fost desfăşurate
activităţi permanente de auditare a utilizării fondurilor şi administrării
patrimoniului instituţiei.
Principalele procese/domenii auditate constant au fost:
- stabilirea necesarului de resurse (prin implementarea prevederilor sistemului de
planificare integrată);
- execuţia bugetară şi administrarea patrimoniului;
- sistemul de evidenţă financiară şi nonfinanciară, respectiv sistemul de control
intern.

În anul 2009, au fost operaţionalizate structuri dedicate asigurării necesităţilor
materiale, tehnice şi de servicii, mecanism care a contribuit la creşterea
transparenţei şi obţinerea unui plus de eficienţă în valorificarea fondurilor
alocate.
Ca element relevant pentru nivelul de transparenţă asigurat în derularea procedurilor
de achiziţie, este de menţionat faptul că în anul 2009 a crescut cu 30,68% numărul
procedurilor concurenţiale faţă de anul 2008.
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O contribuţie importantă la implementarea criteriilor şi procedurilor de
management eficient al resurselor alocate Serviciului a revenit cooperării cu
structuri naţionale deţinătoare de expertiză.
Din această perspectivă, pot fi menţionate:
- Ministerul Finanţelor Publice, pentru actualizarea inventarului din domeniul public
al statului aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, respectiv
următoarele direcţii generale de specialitate din acest minister:
- Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Securitate Naţională şi
Administraţie şi Direcţia Generală de Programare Bugetară şi
Coordonarea Politicilor Publice Sectoriale – pentru acţiunile de evidenţă
bugetară, respectiv cele de monitorizare a programului de investiţii;
- Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar
şi Control – pentru acţiunile de control intern;
- Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice – pentru
implementarea politicilor contabile;
- Direcţia de Legislaţie în Domeniul Accizelor – pentru armonizarea
legislaţiei în domeniul fiscalităţii;
- Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice – pentru
monitorizarea procedurilor de achiziţie;
- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
pentru aplicarea legislaţiei în materie.

CAPITOLUL V

COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ

Serviciul Român de Informaţii a abordat relaţia cu societatea civilă de pe
poziţii de parteneriat, încercând - similar instituţiilor omoloage din spaţiul euroatlantic - să-şi adapteze permanent comunicarea publică la necesităţile de
informare ale cetăţenilor, în paralel cu îmbunătăţirea culturii de securitate la
nivelul publicului larg.
În condiţiile în care cooperarea cu societatea civilă reprezintă o premisă
esenţială pentru succesul eforturilor de asigurare a securităţii cetăţeanului,
Strategia de comunicare pentru anul 2009 a avut în vedere lansarea unor noi
proiecte de dialog, consolidarea parteneriatelor cu mediul academic şi
universitar şi asigurarea unui flux optim de informare în relaţia cu mass-media.
Iniţiativele demarate au avut ca rezultat îmbunătăţirea percepţiei publice
asupra activităţii SRI, comunicarea permanentă cu publicul larg contribuind la
receptarea corectă a procesului de transformare pe care Serviciul l-a parcurs
în ultimii ani, respectiv a rolului instituţiei noastre în susţinerea obiectivelor de
securitate şi dezvoltare ale statului român şi societăţii în ansamblu.
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V.1. Relaţiile cu societatea civilă şi educaţia de securitate

■ Printr-o prezenţă echilibrată în spaţiul public, Serviciul Român de Informaţii

a reuşit să-şi asigure o imagine realistă în rândul societăţii româneşti.
Intervenţiile mediatice ale reprezentanţilor Serviciului şi demersurile de
comunicare publică au urmărit satisfacerea nevoii de informare a cetăţenilor
în legătură cu activităţile şi preocupările SRI în asigurarea securităţii naţionale.
Totodată, a fost continuat procesul de promovare a culturii de securitate în
rândul populaţiei, prin intermediul proiectelor aflate deja în derulare şi
lansarea de noi programe, vizând implicarea unor categorii socio-profesionale
(precum mediul academic) deţinătoare de expertiză utilă pentru realizarea
intereselor de securitate ale României.
■ Acţiunile de diplomaţie publică pe palierul de intelligence au ocupat un loc
important în strategia de relaţionare publică a Serviciului, cele trei proiecte
iniţiate în 2009 având ca obiective:
- promovarea ofertei educaţionale şi a carierei în Serviciul Român de
Informaţii, prin dezvoltarea contactelor cu mediul universitar.

Cursul de master „Analiza informaţiilor”, organizat în parteneriat cu Universitatea
Bucureşti, a înregistrat, şi în al doilea an universitar (2009 - 2010), un succes
deosebit, în pofida noutăţii sale, situându-se pe primele poziţii după criteriul
numărului cursanţilor înscrişi (66 de absolvenţi în primul an de studiu şi 67 înscrişi în
anul universitar 2009 - 2010).
Totodată, SRI a participat la evenimente de tip „târg de joburi”, care au confirmat
existenţa unui interes real pentru dezvoltarea unei cariere în cadrul Serviciului;

-

-

consolidarea brand-ului Brigăzii Antiteroriste, atât ca imagine publică a
angajaţilor Serviciului, cât şi ca opţiune profesională viabilă pentru tinerii
având calităţile psiho-fizice necesare, prin proiectul „Profilului luptătorului
antiterorist. Forţa de elită, 2010 - 20 de ani de la înfiinţarea Brigăzii
Antiteroriste”;
creşterea gradului de conştientizare a problematicii ţinând de securitatea
infrastructurilor critice şi, astfel, asigurarea unei implicări sporite a
cetăţenilor în eforturile de protejare a unor sisteme de importanţă majoră
pentru desfăşurarea normală a vieţii sociale.

■ Evenimentele subsumate acţiunilor de diplomaţie publică au suscitat un
interes larg în diferite medii socio-profesionale. La astfel de evenimente au
participat reprezentanţi ai autorităţilor publice (în primul rând instituţiile din
sistemul de securitate naţională), ai organizaţiilor neguvernamentale, massmedia şi mediului academic, ai comunităţii de afaceri, dar şi experţi din ţară şi
străinătate în probleme de securitate.
Activităţile desfăşurate au vizat informarea corectă a cetăţenilor în legătură cu
obiectivele şi evoluţia instituţională a Serviciului în procesul de modernizare,
dar şi construcţia unei atitudini participative a societăţii la eforturile instituţiei
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de asigurare a securităţii naţionale, un rol semnificativ în acest sens revenind
Centrului de Informare pentru Cultura de Securitate.
În urma rezultatelor pozitive şi feedback-ului înregistrat din partea generaţiei tinere, a
fost continuat Proiectul „Terorismul de lângă noi” - lansat în Bucureşti, în anul 2005,
în cadrul Programului „Cultura de Securitate”. Acesta a fost extins la nivel naţional,
adresându-se tinerilor din licee şi universităţi, cadrelor didactice din cele două cicluri
de învăţământ, autorităţilor, mass–media locale, precum şi reprezentanţilor mediului
de afaceri.
În 2009 au fost organizate 47 activităţi de comunicare şi promovare publică a
Serviciului în Bucureşti şi în nouă judeţe, la care au participat peste 2.200 liceeni,
studenţi, cadre didactice, precum şi 730 reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai
agenţilor economici şi organizaţiilor neguvernamentale, ai asociaţiilor cadrelor
militare în rezervă şi retragere, experţi independenţi, mass media locale şi centrale.

■ Eforturile depuse de SRI pentru asigurarea unei bune comunicări cu
cetăţenii şi societatea civilă au fost receptate pozitiv, peste 60% dintre reacţiile
recepţionate fiind favorabile – aprecieri la adresa profesionalismului cadrelor
Serviciului, caracterul de noutate al proiectelor derulate, deschiderea faţă de
societatea civilă, includerea tinerilor în categoriile de public vizate de Serviciu
în scopul formării unei culturi de securitate sau noutatea politicilor de
transformare instituţională.

V.2. Relaţiile cu publicul şi mass-media

■ Mediul virtual a reprezentat o componentă esenţială a relaţionării cu

cetăţenii, site-ul SRI fiind actualizat permanent cu informaţii referitoare la
activităţile Serviciului, evenimentele organizate la nivel de conducere dar şi
articole subsumate rolului instituţiei în asigurarea securităţii naţionale
publicate în revista „Intelligence”.
Pe lângă dimensiunea de informare a cetăţenilor, Internet-ul a asigurat un
canal eficient de dialog, în anul 2009 fiind recepţionate 2.773 de mesaje
electronice, în creştere cu aproape 30% faţă de 2008.
În contextul dezvoltării societăţii informaţionale, se observă – totodată – o
scădere a numărului de comunicări recepţionate pe canalele tradiţionale, în
anul 2009, fiind primite doar 3.899 de petiţii (cereri, reclamaţii, sesizări,
informări etc.) comparativ cu 10.463 înregistrate in anul 2008.
Scăderea numărului de petiţii scrise (cu 62,73%) coroborată cu creşterea
volumului de comunicări în mediul virtual indică ajungerea la un echilibru între
canalele de dialog utilizate de cetăţeni în relaţionarea cu Serviciul şi – totodată
– creşterea gradului de cunoaştere asupra obiectivelor şi misiunilor reale ale
instituţiei (o pondere importantă a petiţiilor recepţionate în anii anteriori vizau
subiecte care nu se aflau în aria de competenţă a instituţiei noastre).
În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 referitoare la asigurarea liberului
acces al cetăţenilor la informaţii de interes public, au fost analizate şi soluţionate
cu celeritate 30 de petiţii (în scădere faţă de anul 2008, când s-au înregistrat 42 de
solicitări de această natură).

26/34

O evoluţie similară a înregistrat şi volumul audienţelor acordate unor
persoane fizice (2.680, faţă de 3.114 în anul 2008), principalele aspecte
abordate în cadrul discuţiilor vizând condiţiile de încadrare, obţinerea de
adeverinţe şi alte drepturi, formularea de sesizări ori solicitarea unor avize de
la instituţia noastră.

V.3. Predarea arhivelor fostei Securităţi
Activităţile desfăşurate de SRI în aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii, Legii nr.293/2008 şi hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
s-au concretizat în:
- efectuarea demersurilor necesare pentru soluţionarea celor 529 de solicitări
ale CNSAS privind persoane ce au făcut obiectul activităţii organelor de
Securitate;
- predarea copiilor pe suport de microfilm ale dosarelor create de organele
de Securitate, transmise în original în anii anteriori.
În cursul anului 2009 au fost predate copii pe microfilm însumând 4.753 role şi
87.088 jacheţi (echivalent a 1.372 role), la care se adaugă copii pe microfilm pentru
29 dosare, în scopul rezolvării unor solicitări punctuale ale Consiliului.
Faţă de anul 2008, în ceea ce priveşte predarea copiilor pe microfilm, au fost
înregistrate creşteri de 670% la numărul de dosare, respectiv de 520% la numărul
rolelor.

CAPITOLUL VI
MANAGEMENTUL RESURSELOR

VI.1 Managementul resurselor umane
1.1. Parametri ai resurselor umane ale Serviciului

■ În conformitate cu „Viziunea strategică 2007-2010”, care prevede ca 60%

din resursele umane ale Serviciului să fie alocate zonei operative, 30% celei
administrative şi 10% celei de securitate, anul 2009 a fost dedicat reevaluării
structurii organizatorice a instituţiei, fiind operate redistribuiri de personal în
vederea atingerii standardelor planificate în cadrul procesului de modernizare
şi transformare.

■ În ceea ce priveşte gradul de ocupare a funcţiilor pe ansamblul Serviciului,
acesta s-a situat la sfârşitul anului 2009 la 83%.

Pe categorii de personal, situaţia se prezenta astfel:
- 81% pentru ofiţeri;
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- 84% pentru maiştri militari;
- 89% pentru subofiţeri;
- 70% pentru salariaţi civili;
- 89% pentru soldaţi/gradaţi voluntari.

În anul 2009, încadrările de personal au avut următoarea provenienţă:
- absolvenţi ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – 17,09%;
- absolvenţi ai altor instituţii militare de învăţământ – 0,23%;
- încadrări directe – 79,12%;
- transferuri de la alte instituţii militare – 2,87%;
- rechemaţi în activitate – 0,69%.
Intrările de personal au vizat acoperirea unor zone al căror rol în activitatea pe
ansamblu a Serviciului a crescut în ultima perioadă, dată fiind emergenţa unor
noi ameninţări, care a făcut necesară – de exemplu – încadrarea unor
cunoscători de limbi străine rare. Totodată, sporirea responsabilităţilor SRI în
domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – în calitate de autoritate
naţională în domeniul cyber-intelligence şi dezvoltator, la nivel naţional, al
Sistemului Informatic Integrat – a impus atragerea de personal IT înalt
specializat.

■ Ieşirile de personal în anul precedent au constat în treceri în rezervă cu
drept la pensie - 84,28%, treceri în rezervă fără drept la pensie - 13,03%,
transferuri la alte instituţii - 1,13% şi decese ale unor cadre - 1,56%.
■ Pentru asigurarea unui management eficient al resurselor umane, în anul

2009 a crescut importanţa activităţii de asistenţă psihologică în toate etapele:
- la încadrarea de personal, evaluarea psihologică s-a realizat în raport cu
profilul aptitudinal şi trăsăturile de personalitate necesare profilurilor de
muncă în care acesta urma să activeze;
- pentru ocuparea funcţiilor de conducere, în cadrul procesului de evaluare
şi selecţie a personalului;
- periodic, pentru verificarea şi expertizarea psihologică a tuturor categoriilor
de personal din cadrul Serviciului, cu aplicabilitate inclusiv în
managementul carierei şi optimizarea activităţii profesionale.

■ Media de vârstă a cadrelor SRI la finele anului 2009 era de 36 ani şi 3 luni

(36 ani şi 5 luni în cazul ofiţerilor, 35 ani şi 8 luni la subofiţeri), iar distribuţia
pe sexe a înregistrat o uşoară evoluţie a ponderii persoanelor de sex feminin
în ansamblul personalului (30,6%, faţă de 29% în 2008).
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1.2. Activităţi de instruire şi perfecţionare profesională

■ Anul 2009 a fost destinat reproiectării sistemului propriu de învăţământ al
Serviciului Român de Informaţii, începând cu modificarea şi completarea
cadrului legal de organizare şi desfăşurare a acestuia.
În baza Hotărârii de Guvern nr.353/2009, au fost demarate demersuri pentru:
- consolidarea ofertei educaţionale şi academice a SRI prin includerea, alături de
studiile universitare, postuniversitare şi de masterat organizate de Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, şi a studiilor universitare de doctorat;
- instituirea unei viziuni unitare în privinţa celorlalte forme de pregătire şi
perfecţionare profesională continuă, derulate la nivelul Serviciului în cadrul
centrelor de perfecţionare, prin coordonarea activităţii acestora de către ANI;
- recunoaşterea legală a activităţii de cercetare ştiinţifică în sprijinul învăţământului
desfăşurată în cadrul Serviciului, fiind create premise pentru validarea proiectelor
de cercetare ştiinţifică ale SRI prin competiţie la nivel naţional.

În paralel, au fost iniţiate demersuri pentru reconfirmarea acreditării
programelor de învăţământ derulate în cadrul ANI, în conformitate cu
standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă prevăzuţi de Cadrul
naţional al calificărilor, potrivit standardelor Bologna, fiind vizată reacreditarea
instituţională a Academiei de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior.

■ Reconceptualizarea sistemului de învăţământ al SRI s-a realizat prin

armonizarea între rigorile instituite de cadrul legal general privind învăţământul
universitar şi cerinţele concrete ale Serviciului pe linia pregătirii/perfecţionării
profesionale a resursei umane.
Astfel, pornind de la necesitatea ca activitatea formativă să fie centrată asupra
conceptului de intelligence, adaptarea programelor educaţionale a avut în vedere:
- reconfigurarea programului de masterat profesional pentru a conferi o pondere
superioară dimensiunii exemplificativ-aplicative în instruirea ofiţerilor de informaţii;
- proiectarea unor programe de învăţământ destinate optimizării componentei de
analiză a activităţii de intelligence.

■ Similar anilor precedenţi cadre ale Serviciului au participat la diverse stagii
de pregătire organizate la nivel:
- naţional, de alte instituţii cu competenţe în domeniul securităţii.

Sub incidenţa acestui format de cooperare au intrat în special acele problematici /
specializări pentru care SRI nu dispune de forme de pregătire instituţionalizată,
respectiv participarea unor cadre ale Serviciului la cursuri organizate de Academia
Tehnică Militară, Colegiul Naţional de Apărare, Direcţia Generală de Informaţii a
Apărării (cursuri în domeniile SIGINT şi Război electronic) şi Departamentul
Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare Braşov;

- internaţional, de către parteneri externi cu precădere din spaţiul euroatlantic.
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În anul 2009 au fost organizate:
- 9 programe de pregătire în cooperare cu servicii de informaţii străine,;
- 4 schimburi de experienţă având ca temă optimizarea sistemului formativ al
Serviciului.
De asemenea, dat fiind interesul comunitar pentru domeniul OSINT şi capabilităţile
avansate ale Serviciului în această privinţă, ofiţeri specializaţi ai SRI au participat la:
- 4 cursuri organizate de Agenţia Europeană de Apărare/ EDA;
- 2 stagii de pregătire, desfăşurate la Bruxelles, în cadrul EU Joint Situation
Center/SITCEN, Open Source Information Section (OSIS) – Consiliul UE şi
DG Relex/ Crisis Room – Comisia Europeană.

VI.2. Managementul resurselor financiare şi logistice
În contextul operaţionalizării depline a sistemului de planificare integrată a
Serviciului Român de Informaţii, fondurile bugetare alocate Serviciului pentru
anul 2009 au fost repartizate, la nivelul fiecărui director de program şi
ordonator terţiar de credite, pe programe majore, sectoriale şi pe categorii de
cheltuieli.
Implementarea sistemului de planificare integrată asigură corelarea obiectivelor
programelor majore, respectiv sectoriale cu resursele alocate şi o bună raportare la
finalitatea misiunilor.

Utilizarea fondurilor ce au revenit Serviciului s-a realizat în conformitate cu
prevederile Legii privind finanţele publice, Legii privind bugetul de stat pe anul
2009, 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 2009, Serviciul a solicitat alocarea a 1.741.797 mii lei, prin
Legea bugetului de stat nr.18/2009 instituţiei fiindu-i aprobate fonduri în
valoare de 1.327.358 mii lei (reprezentând 76,21% din necesarul estimat).
În contextul măsurilor dispuse de Guvern pe linia raţionalizării resurselor publice, în
luna martie, prin Ordonanţa Guvernului nr.19/2009 şi, ulterior, în luna aprilie, prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009, fondurile alocate de la bugetul de
stat au fost diminuate în total cu 63.925 mii lei.

Situaţia pe categorii de surse de finanţare a alocaţiilor bugetare definitive pe
anul 2009, care au însumat 1.263.433 mii lei (72,54% din necesar), a fost
reprezentată astfel: 1.262.517 mii lei de la bugetul de stat şi 916 mii lei din
venituri proprii.
Prin adaptarea priorităţilor în activitate la constrângerile bugetare, utilizarea
raţională a sumelor disponibile a permis:
- executarea misiunilor specifice prevăzute de lege;
- acordarea drepturilor salariale pentru personalul SRI;
- achitarea obligaţiilor către stat;
- acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale instituţiei;
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-

continuarea programului de reparaţii capitale şi lucrărilor de investiţii la
unele obiective;
plata drepturilor de pensie militară de stat şi a celor de asistenţă socială,
inclusiv medicală;
rambursarea creditelor externe şi interne contractate anterior.
Alocaţiile bugetare definitive au fost structurate, pe titluri de cheltuieli, astfel:
- cheltuieli de personal – 687.597 mii lei (54,42% din total);
- asistenţă socială – 277.525 mii lei (21,97% din total);
- active nefinanciare – 140.113 mii lei (11,09% din total);
- bunuri şi servicii – 135.885 mii lei (10,76% din total);
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 21.870 mii lei (1,73% din total);
- dobânzi – 322 mii lei (0,03% din total);
- rambursări de credite – 89 mii lei (0,01% din total);
- alte transferuri – 14 mii lei (0,001% din total);
- alte cheltuieli – 18 mii lei (0,001% din total).

■ În contextul implementării sistemului de planificare integrată la nivelul
Serviciului, poate fi evidenţiată execuţia bugetară şi pe programe majore,
respectiv:
- Informaţii – Operaţiuni – 315.481 mii lei (24,97% din totalul fondurilor
alocate SRI), din care, până la 31.12.2009, a fost utilizată suma de
315.389 mii lei (99,97%);
- Operaţiuni tehnice – 226.133 mii lei (17,90% din total), din care a fost
utilizată suma de 225.590 mii lei (99,76%);
- Financiar – Logistic – 464.780 mii lei (36,79% din total), suma utilizată
fiind de 465.473 mii lei (100,15%);
- Administraţie, analiză, planificare, cooperare, securitate şi control –
257.039 mii lei (20,34% din total), din care a fost utilizată suma de
255.478 mii lei (99,39%).
■ Distribuţia fondurilor pe programe sectoriale corespondente principalelor
domenii ale securităţii naţionale a fost următoarea:
- prevenirea şi combaterea terorismului – 39,76%;
- apărarea Constituţiei – 13,09%;
- securitate economică – 10,07%;
- contraspionaj – 9,76%;
- ameninţări transfrontaliere – 7,77%;
- alte activităţi conexe programului major Informaţii – Operaţiuni – 19,55%.
■ Proiectul de buget pentru anul 2010 a fost redactat în baza nevoilor reale
ale instituţiei, în conformitate cu sistemul de planificare integrată al Serviciului,
respectiv pe structura programelor majore, programelor sectoriale şi
categoriilor de cheltuieli relevante pentru managementul strategic.
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CAPITOLUL VII

PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2010
Dacă 2009 a fost un an de etapă în procesul de adaptare instituţională la noile
provocări ale securităţii, 2010 reprezintă anul în care se finalizează
implementarea strategiilor sectoriale ale activităţii, iniţiate odată cu adoptarea
Perspectivei Strategice 2007-2010.
În intervalul următor, SRI va asigura condiţiile pentru operaţionalizarea noilor
instrumente manageriale ale activităţii, direcţiile de acţiune fiind circumscrise
abordării integrate a ciclului de intelligence pe cele patru dimensiuni:
planificare, culegere, analiză şi diseminare către beneficiari.
► Planificare
Implementarea politicii publice conturate la nivelul Serviciului va avea în
vedere:
- structurarea adecvată şi profesionalizarea procesului de planificare a
activităţilor, pentru asigurarea coerenţei interne, raţionalităţii acţiunilor şi
flexibilităţii operaţionale în cadrul programelor sectoriale de activitate;
- asigurarea instrumentelor informatice pentru susţinerea deciziilor
manageriale, pe toate palierele de comandă, în cadrul sistemului de
planificare integrată;
- adaptarea şi dezvoltarea procedurilor de management al achiziţiilor de
produse, prin abordarea acestora pe ciclul de viaţă, în scopul evidenţierii
mult mai clare a priorităţilor şi evaluării gradului în care îndeplinirea
misiunilor poate fi afectată de constrângerile financiare, indiferent de sursa
acestora.
► Culegere de informaţii
În anul 2010 va continua operaţionalizarea noii concepţii de organizare a
activităţii informativ-operative pe proiecte de securitate, cu următoarele
repere:
- distribuţia eficientă a resurselor disponibile prin raportarea la obiectivele
operaţionale;
- concentrarea capacităţilor pe priorităţi clar definite, în conformitate cu
documentele de planificare strategică a activităţii de securitate naţională;
- adaptarea permanentă a activităţii la priorităţile de informare ale
beneficiarilor legali.
Viteza şi abundenţa extraordinară a informaţiilor – caracteristică a societăţii
informaţionale – au creat un mediu în care capacitatea de cunoaştere şi
reacţie rapidă sunt esenţiale.
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Serviciul va acţiona pentru integrarea tuturor surselor de informaţii,
concomitent cu asigurarea continuităţii în profesionalizarea activităţii cu
sursele secrete umane şi orientarea culegerii spre zonele în care este nevoie
de asigurarea de expertiză relevantă pentru susţinerea proceselor
decizionale.
Totodată, va fi avută în vedere integrarea bazelor de date şi asigurarea
accesului extins şi în timp real al zonei operaţionale la acestea. În 2010 va fi
operaţionalizată platforma IT colaborativă ce va permite integrarea
informaţiilor din surse deschise în fluxul activităţilor operative şi de analiză.
► Analiză şi diseminare
Priorităţile SRI pentru anul 2010 decurg din dinamica proceselor din anul
curent, obiectivul central fiind creşterea rolului analizei în susţinerea deciziei
strategice şi dezvoltarea relaţiei cu beneficiarii.
În acest sens, vor fi implementate măsurile necesare pentru:
- abordarea procesului de analiză ca element central al ciclului de
intelligence;
- consolidarea componentei de analiză strategică ca zonă de integrare
multi-sursă şi intersectorială, în paralel cu implicarea acesteia în efortul de
dezvoltare a componentei de avertizare timpurie;
- valorificarea eficientă a informaţiilor şi utilizarea feed-back-ului în
orientarea activităţii de culegere şi diseminare a informaţiilor;
- dezvoltarea şi standardizarea cadrului metodologic;
- adaptarea sistemului de pregătire şi perfecţionare profesională a
analiştilor.
Totodată, Serviciul îşi va consolida contribuţia - cu informaţii, expertiză şi
resurse umane - în cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii.
► Cooperare
Serviciul Român de Informaţii va urmări consolidarea şi dezvoltarea cooperării
cu partenerii externi, în formatele de cooperare bi- şi multilaterale, atât pe
dimensiunea operaţională şi a schimbului de informaţii, cât şi în ceea ce
priveşte transferul de expertiză şi bune practici, respectiv pregătirea şi
specializarea personalului.
Serviciul va acţiona pentru consolidarea rolului şi creşterea contribuţiei în
cadrul evoluţiilor de securitate şi intelligence în Uniunea Europeană - prin
participarea la procesele comunitare în etapa post-Lisabona - respectiv
NATO, prin raportare la termenii rezultaţi prin definitivarea Noului Concept
Strategic.
Totodată, va fi acordată o atenţie deosebită sincronizării permanente a
cooperării externe cu demersurile desfăşurate în comun cu celelalte instituţii
din cadrul sistemului de securitate naţională pentru susţinerea în mod adecvat
a obiectivelor şi intereselor României în context internaţional.
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► Resurse umane
Pornind de la realitatea că ofiţerii de informaţii reprezintă resursa
fundamentală a sistemului de intelligence, SRI va avea ca obiective:
- adoptarea Ghidului Carierei, care - prin corelare cu procesul de actualizare
a legislaţiei în domeniul securităţii naţionale - să asigure un cadru normativ
modern şi flexibil pentru evoluţia profesională a angajaţilor;
- implementarea reformei curriculei universitare în domeniul intelligence,
pentru creşterea performanţei şi asigurarea de expertiză în domeniile de
responsabilitate ale Serviciului;
- menţinerea atractivităţii carierei profesionale în SRI, ca instrument de
asigurare a resurselor motivaţionale şi, astfel, creşterii calităţii activităţii de
informaţii.
► Cercetare-dezvoltare şi inovare
Procesul de optimizare a activităţii de cercetare-dezvoltare vizează
individualizarea domeniilor de competenţă ştiinţifică şi asigurarea expertizei în
domenii de vârf ale cunoaşterii. Principalele măsuri pentru 2010 urmăresc
dezvoltarea dialogului pe orizontală, consolidarea culturii organizaţionale de
tip colaborativ, responsabilizarea managerilor de proiecte de cercetare şi
asigurarea autonomiei echipelor de proiect.
Această abordare va permite, în perspectivă, concentrarea şi dezvoltarea
unor facilităţi de cercetare-dezvoltare şi racordarea la mediul de cercetaredezvoltare naţional şi internaţional, în conformitate cu responsabilităţile
Serviciului în domeniul securităţii naţionale.
► Competenţe de autoritate naţională
Dezvoltarea capacităţilor instituţionale aferente îndeplinirii responsabilităţilor
SRI în domeniile în care are statut de autoritate naţională sau desemnată va
rămâne o prioritate a Serviciului în 2010.
Vor fi alocate resursele necesare pentru:
- extinderea capabilităţilor CYBERINT;
- dezvoltarea capabilităţilor de expertiză criminalistică;
- continuarea implementării Sistemului Informatic Integrat;
- crearea unui Centru Naţional OSINT;
- operaţionalizarea capacităţilor de cercetare şi investigare radio-electronică.
O atenţie deosebită va fi acordată prevenirii şi combaterii terorismului, cu
accent pe actualizarea cadrului normativ în materie. În paralel, vor fi depuse
eforturi pentru modernizarea infrastructurii tehnice şi tehnologice de realizare
a intervenţiei contrateroriste în scopul creşterii vitezei de reacţie, a eficienţei
operaţionale şi nivelului de protecţie a luptătorilor. De asemenea, vor fi
asigurate capacităţile operaţionale pentru îndeplinirea responsabilităţilor SRI
în domeniul securităţii la bordul aeronavelor.
_______________
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