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"Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a 
interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin corespondenţă, telefon sau 
orice alte mijloace de transmitere la distanţă cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, 
substanţe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a 
animalelor ori mediul înconjurător se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani". 
                                (Legea.nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, art. 38) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R E Z U M A T 
 
1. Toate cazurile de ameninţare cu amplasarea de dispozitive 

explozive s-au dovedit a fi false şi nu au avut o motivaţie 
conexă fenomenului terorist internaţional. 

 
2. Niciuna dintre sesizările de obiecte suspecte abandonate nu 

a prezentat pericol pentru populaţie. 
 
3. Numărul total al ameninţărilor cu amplasarea de dispozitive 

explozive este în continuă scădere comparativ cu anii 
anteriori. 

 
 
 
 
 



I. Caracteristici ale fenomenului ameninţărilor cu amplasarea de 
dispozitive explozive, în perioada ianuarie-decembrie 2011 
 
I.1. Elemente de dinamică şi obiective vizate 
 

În perioada 01.01.-31.12.2011, structurile specializate ale Serviciului 
Român de Informaţii au fost implicate în gestionarea (atât prin efectuarea 
controlului pirotehnic, cât şi prin măsuri de identificare a autorilor) unui 
număr total de 711

- 36 de apeluri (faţă de 97 în anul 2010) au reprezentat ameninţări telefonice, 
cu amplasarea de dispozitive explozive în diferite locaţii; 

 de evenimente, fiind înregistrată cea mai scăzută 
valoare din ultimii cinci ani. 

  
Cele 71 de evenimente au avut următoarea distribuţie: 

- 35 de apeluri (faţă de 60 în anul 2010) au reprezentat sesizări ale unor 
cetăţeni referitoare la obiecte suspecte abandonate în diferite locaţii. 

 
 Structurile specializate ale Serviciului Român de Informaţii au 
gestionat evenimentele înregistrate la obiectivele din responsabilitate, alte 
apeluri fiind preluate/investigate de celelalte instituţii cu competenţe. 

 
Evoluţia statistică a ameninţărilor cu amplasarea de dispozitive 

explozive şi semnalarea de obiecte suspecte, în perioada 2005 - 2011 

 Dintre cele 71 de apeluri înregistrate în anul 2011, 54 au fost 
semnalate prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de 
Urgenţă – 112 (SNUAU). 
           Serviciul Român de Informaţii (prin Brigada Antiteroristă şi structurile 
specializate teritoriale) a efectuat, la obiectivele din responsabilitate, 
controlul pirotehnic antiterorist/ contraterorist la 38 de incidente (dintre 
care 3 în cooperare cu forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor). 
 

 În 30 de cazuri, pe baza evaluării preliminare (efectuată în conformitate cu 
prevederile Planului de cooperare), s-a decis că nu este necesară intervenţia 
pirotehnică specializată. 

  
 Niciuna dintre sesizările de obiecte suspecte abandonate nu a 
prezentat pericol pentru populaţie.   

               
1 Evaluarea cuprinde numai apelurile transferate către structurile specializate ale SRI. 
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În toate judeţele, numărul de ameninţări înregistrate se situează sub 

8 cazuri. 

  
 
În perioada de referinţă, ameninţările cu amplasarea de dispozitive 

explozive, respectiv sesizările de colete suspecte abandonate, au vizat: 
 

Tipuri de obiective Amplasare 
d.e.i. 

Obiecte 
suspecte 

 Instituţii de stat (Primării, Prefecturi, Tribunale, 
Spitale, Penitenciare, Vămi etc) 

12 7 

 Locuri publice (parcuri, pieţe, străzi, parcări auto 
stadioane etc) 

6 13 

 Instituţii de învăţământ (Şcoli, Colegii, Facultăţi 
etc.) 

5 0 

 Transport (Gări, Aeroporturi, Aeronave) 4 6 
 Lăcaşe de cult 1 1 
 Instituţii de cultură 1 0 
 Ambasade 0 3 
 Proprietăţi private (inclusiv bănci) 0 5 
 Ţinte neprecizate  7 0 
 Total 36 35 

3-5 cazuri 

1-2 cazuri 

0 cazuri 

6-7 cazuri 



I.2. Identificarea autorilor ameninţărilor cu amplasarea de dispozitive 
explozive 
 

În perioada analizată, au fost identificaţi autorii a 14 dintre 
ameninţările telefonice cu amplasarea de dispozitive explozive (dintre care 
trei au fost persoane cu probleme psihice, trei minori, o persoană aflată 
în stare de ebrietate şi o persoană cu antecedente penale).  

Apreciem că principalul scop al persoanelor care proferează astfel 
de ameninţări este perturbarea activităţii unor instituţii, pe fondul unor 
probleme psihice sau al teribilismului. 
 În situaţia identificării autorilor ameninţărilor, au fost informate 
instituţiile abilitate să adopte măsurile prevăzute de lege. 
 
II. Concluzii privind dinamica fenomenului 
 
 Toate ameninţările cu amplasarea de dispozitive explozive au fost 

false şi niciuna dintre sesizările de obiecte suspecte abandonate nu a 
prezentat pericol pentru populaţie. 

 În nicio situaţie, nu au fost evidenţiate conexiuni cu fenomenul 
terorist internaţional, scopul real al majorităţii ameninţărilor cu 
amplasarea de dispozitive explozive fiind perturbarea activităţii unor 
obiective de interes public. 

 Nu se poate realiza o departajare clară a tipurilor de obiective vizate de 
ameninţările cu amplasarea de dispozitive explozive, în perioada de 
referinţă observându-se diversificarea instituţiilor vizate.  

 Ponderea cea mai mare a spaţiilor în care au fost descoperite obiecte 
suspecte abandonate o reprezintă locurile publice (parcuri, pieţe, 
străzi etc). 

 Structurile judeţene ale Serviciului Român de Informaţii au 
cooperat cu Inspectoratele Judeţene de Poliţie, în vederea 
identificării şi sancţionării autorilor apelurilor. 

 Din perspectivă preventivă şi pentru diminuarea fenomenului la nivel 
naţional, Serviciul Român de Informaţii a continuat următoarele 
activităţi: 
• efectuarea de instructaje factorilor de decizie ori a personalului 

de la diferite obiective vizate (inclusiv unităţi şcolare), derulate cu 
ocazia controalelor pirotehnice sau la invitaţia unor instituţii; 

• expuneri/şedinţe de pregătire cu efectivele altor instituţii cu 
competenţe. 
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