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Transformarea Serviciului Român de Informaţii 
 

În data de 25 martie 2008, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a adoptat 
hotărârea privind aprobarea Structurii şi a Regulamentului de Funcţionare ale Serviciului 
Român de Informaţii. Acest moment deosebit de important în complexul măsurilor de 
modernizare ale Serviciului Român de Informaţii reprezintă un prim rezultat consistent 
al implementării „Viziunii strategice 2007-2010”, aprobată de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării în iunie 2007. 

Premisele şi obiectivele transformării 
Dimensiunile politico-strategice şi economice ale României, precum şi 

gestionarea provocărilor de securitate ce derivă din statutul de stat membru NATO şi UE 
implică asumarea obiectivelor strategice ale celor două organizaţii şi abordarea, în 
cooperare, a riscurilor şi ameninţărilor comune. Amplificarea interdependenţelor, 
diversificarea actorilor, a surselor şi a tipurilor de conflict determină manifestarea 
unor noi riscuri şi ameninţări asimetrice şi neconvenţionale. Pentru prevenirea şi 
contracararea acestora, este necesară îmbunătăţirea capacităţii anticipative şi a 
capabilităţilor de răspuns ale Serviciului Român de Informaţii la riscurile asociate 
terorismului internaţional, proliferării armelor de distrugere în masă, instabilităţii 
regionale şi criminalităţii organizate transfrontaliere, precum şi la mutaţiile 
intervenite în formele de manifestare ale ameninţărilor de tip clasic. 

Pentru Serviciul Român de Informaţii, racordarea României la procesele 
specifice domeniului securităţii din cadrul UE şi NATO determină adaptări 
conceptuale şi funcţionale în concordanţă cu mutaţiile produse în mediul de securitate 
actual. Transformarea Serviciului reprezintă un proces natural şi necesar, care 
urmăreşte definirea priorităţilor şi dezvoltarea direcţiilor strategice de acţiune pe 
termen mediu şi lung. Obiectivele majore ale transformării sunt reprezentate de 
eficientizarea activităţii, debirocratizare şi flexibilizarea structurală a Serviciului 
Român de Informaţii. 

Demersul de transformare este axat pe dimensiunea calitativă a activităţii, 
optimizarea funcţională şi eficientizarea proceselor de management. Finalizarea 
procesului de implementare a noului cadru organizatoric va permite Serviciului 
exercitarea eficientă şi transparentă a funcţiilor de asigurare a securităţii naţionale. 
Proiecţia structurală şi funcţională conferă supleţea necesară pentru adaptarea la 
modelele şi standardele de performanţă ale organismelor similare din spaţiul 
comunitar şi euro-atlantic, în scopul consolidării unei capacităţi adecvate de răspuns 
la cerinţele actualului mediu de securitate. 

Noua concepţie de organizare a Serviciului Român de Informaţii permite o 
abordare modernă şi eficientă a competenţelor validate de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării. Printre obiectivele vizate pot fi menţionate:  

 diminuarea, în ansamblu, a punctelor de decizie din interiorul sistemului; 
 optimizarea fluxurilor informaţionale şi adaptarea la dinamica provocărilor 

actuale; 



 dispariţia unor paliere de coordonare; 
 reducerea cu peste 20% a numărului unităţilor centrale; 
 responsabilizarea eşaloanelor inferioare prin coborârea nivelurilor de luare a 

deciziilor. 
Implementarea acestui proces va conduce la: 

 întărirea componentei de securitate organizaţională într-o structură consolidată 
de protecţie a personalului, fizică, procedurală şi informatică; 

 îmbunătăţirea capacităţii analitice şi evaluativ-predictive;  
 eficientizarea prelevării datelor şi elementelor informaţionale din surse 

deschise; 
 dezvoltarea unui concept modern privind managementul cunoaşterii, bazat pe o 

infrastructură informatică integrată, fiabilă şi eficientă. 
Un rezultat concret al transformării structurale şi funcţionale este reprezentat 

de constituirea în cadrul Serviciului Român de Informaţii a Centrului Naţional 
CYBERINT, având misiunea asigurării capabilităţilor de prevenire, protecţie, reacţie 
şi management al consecinţelor în situaţia unor atacuri cibernetice. Centrul va oferi 
platforma de colaborare a instituţiilor din cadrul sistemului de securitate naţională cu 
responsabilităţi în domeniu şi interfaţa de cooperare cu structurile similare din cadrul 
NATO. 

Sistemul de planificare integrată 
Un element esenţial al demersurilor de transformare este reprezentat de 

implementarea unui nou sistem de planificare integrată care vizează convergenţa 
obiectivelor cu resursele alocate, în raport cu priorităţile şi direcţiile strategice de 
acţiune ale Serviciului. 

Concepţia de planificare integrată are în vedere instituirea unui mecanism 
riguros de planificare, pornind de la nivelul strategic şi mergând până la cel tactic. 
Aceasta va permite abordarea cuprinzătoare a activităţii de securitate naţională, cu 
asigurarea predictibilităţii nevoilor de bugetare ale Serviciului, în proiecţie 
multianuală, pe programe. 

Fundamentul sistemului de planificare integrată este reprezentat de Strategia de 
Informaţii a Serviciului Român de Informaţii, concepută ca instrument sectorial de 
realizare a obiectivelor strategiilor de securitate naţională şi apărare. Adoptarea 
Strategiei de Informaţii va permite o mai bună fundamentare conceptuală şi acţională 
a demersurilor întreprinse de Serviciul Român de Informaţii pentru cunoaşterea, 
prevenirea, contracararea şi înlăturarea factorilor de risc şi ameninţărilor la adresa 
securităţii României, precum şi pentru promovarea şi susţinerea valorilor şi intereselor 
naţionale şi ale aliaţilor. 

* 
*       * 

 Acţiunile vizând transformarea şi adaptarea Serviciului Român de Informaţii 
vor continua în baza unui calendar al modernizării conform prevederilor „Viziunii 
strategice 2007-2010”. 


