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 BULETIN DOCUMENTAR 
 

 SEMESTRUL I 2012: 
 REZULTATE ALE MONITORIZĂRII 

FENOMENULUI AMENINŢĂRILOR FALSE CU 
AMPLASAREA DE DISPOZITIVE EXPLOZIVE ŞI 

SESIZAREA DE OBIECTE SUSPECTE LA  
OBIECTIVELE AFLATE ÎN RESPOSABILITATEA 

STRUCTURILOR SPECIALIZATE ALE 
SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII  

(CENTRAL ŞI TERITORIAL) 
 
 
"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. Numărul total al ameninţărilor cu amplasarea de dispozitive 

explozive se menţine, similar celui înregistrat în anul 2011, 
pe un trend pronunţat descendent comparativ cu anii 
anteriori. 

 
3. Din analiza indicatorilor statistici, se observă menţinerea 

gradului de responsabilitate civică a populaţiei în cazul 
observării de obiecte suspecte. 
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I. Caracteristici ale fenomenului ameninţărilor cu amplasarea de 
dispozitive explozive, în perioada ianuarie-iunie 2012 
 
I.1. Elemente de dinamică şi obiective vizate 
 

În perioada 01.01 - 30.06.2012, 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 38 de evenimente, fiind înregistrată o valoare 
comparativă cu semestrele I şi II ale anului 2011 (34 de evenimente în 
semestrul I 2011, respectiv 37 de evenimente în semestrul II 2012). 

  
Cele 38 de evenimente au avut următoarea distribuţie: 
- 21 de apeluri (faţă de 18 în semestrul I al anului 2011 şi, respectiv, 18 în 

semestrul II al anului 2011) au reprezentat ameninţări telefonice cu 
amplasarea de dispozitive explozive în diferite locaţii; 

- 17 apeluri (faţă de 16 în semestrul I al anului 2011 şi, respectiv, 19 în 
semestrul II al anului 2011) au reprezentat sesizări ale unor cetăţeni 
referitoare la colete, plicuri şi obiecte periculoase abandonate în diferite 
locaţii. 

 
 Menţionăm că structurile specializate ale Serviciului Român de 
Informaţii au gestionat evenimentele înregistrate la obiectivele din 
competenţă, alte apeluri fiind preluate/investigate de celelalte instituţii 
semnatare ale Planului de cooperare între STS, MAPN, MAI, SPP şi SRI 
privind informarea prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă a 
situaţiilor de ameninţare cu materiale explozive sau substanţe periculoase 
şi sesizarea de obiecte suspecte.  

 
Evoluţia statistică a ameninţărilor cu amplasarea de dispozitive 

explozive şi semnalarea de colete suspecte, în perioada 2006 - 2012 
 

  

 
 

Dintre cele 38 de situaţii înregistrate în semestrul I al anului 2012, 24 
au fost semnalate prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă – 112 (SNUAU). 
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           Serviciul Român de Informaţii (prin Brigada Antiteroristă şi structurile 
specializate teritoriale) a efectuat controlul pirotehnic antiterorist/ 
contraterorist la 24 de incidente (dintre care 3 în cooperare cu forţele 
Ministerului Administraţiei şi Internelor). 
 
 În 7 cazuri, pe baza evaluării preliminare (efectuată în conformitate cu 
prevederile Planului de cooperare între STS, MAPN, MAI, SPP şi SRI privind 
informarea prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă a situaţiilor de 
ameninţare cu materiale explozive sau substanţe periculoase şi sesizarea de obiecte 
suspecte), s-a decis că nu este necesară intervenţia pirotehnică specializată. 
  
 Niciunul dintre cazurile privind sesizările de colete abandonate 
nu s-a confirmat.  
 

Distribuţia lunară a numărului de apeluri 
 

 
 
 
În toate judeţele, numărul de ameninţări înregistrate se situează sub 

5 cazuri, excepţie făcând judeţul Neamţ, unde s-au înregistrat 6 cazuri. 
 

2 cazuri 

1 caz 

3-5 cazuri 

6 cazuri 

0 cazuri 
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Având în vedere că distribuţia geografică a ameninţărilor nu 
reliefează diferenţe majore între diverse zone administrative, apreciem că 
motivaţia autorilor nu este determinată de cauze socio-economice şi/sau 
politice strict identificabile la nivelul unui anumit judeţ. 

 
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 

Total 

Instituţii de stat (Primării, Tribunale, Spitale, 
Sedii ale Poliţiei, Vămi etc.) 

12 3 15 

Proprietăţi private (inclusiv bănci) 2 7 9 
Transport (Gări, Aeroporturi, Aeronave, 
Autoturisme) 

1 4 5 

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

3 1 4 

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

3 0 3 

Ambasade 0 2 2 
Total 21 17 38 

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

În perioada analizată, au fost identificaţi autorii a 7 dintre 
ameninţările telefonice cu amplasarea de dispozitive explozive (dintre care 
o persoană cu probleme psihice şi un minor), reprezentând un procent de 
33,33%.  

Apreciem că principala motivaţie a persoanelor care proferează 
astfel de ameninţări este perturbarea activităţii unor instituţii, pe fondul 
teribilismului sau al unor probleme psihice. 
 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. 

 În perioada de referinţă instituţiile de stat au fost obiectivele cele 
mai vizate de ameninţările cu amplasarea de dispozitive explozive, iar 
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ponderea cea mai mare a spaţiilor în care au fost descoperite obiecte 
suspecte abandonate a revenit proprietăţilor private. 

 În vederea identificării autorilor, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri 
de  Urgenţă - 112 (SNUAU) a pus la dispoziţia instituţiilor abilitate 
toate detaliile tehnice ale apelurilor de ameninţare. 

 Din perspectivă preventivă şi pentru diminuarea fenomenului la nivel 
naţional, Serviciul Român de Informaţii a continuat următoarele 
activităţi: 
• demersuri prin intermediul mass-media, de conştientizare/ 

educare a populaţiei cu privire la riscurile asumate de persoanele 
care proferează ameninţări cu  amplasarea de dispozitive explozive; 

• efectuarea de instructaje ale factorilor de decizie ori ale 
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; 

• exerciţii tehnico-aplicative privind modul de acţiune în cazul 
identificării unor colete suspecte de a fi dispozitive explozive 
improvizate. 

 
__________________ 
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