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24 DECEMBRIE – ZIUA LUPTĂTORULUI ANTITERORIST

COMUNITATEA INFORMATIVĂ A REGATULUI UNIT
AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD

ISTORIA CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ŢĂRII

BIOTERORISMUL

INFRACTORII DIGITALI



 Numărul din decembrie al Intelligence vine în întâmpinarea cititorilor săi cu un sumar bogat 

şi interesant, dar şi cu autori noi, elemente care sperăm că vor fi pe placul dumneavoastră. 
Ediţia prezentă abordează teme actuale şi extrem de diverse, precum: bioterorismul, infractorii digitali, 
sursele deschise, influenţa şi manipularea, pregătirea specifică a membrilor grupei de intervenţie 
antiteroristă, analiza informaţiilor, consecinţele crizei economice, infrastructura critică, gazoductul 
„Nabucco”, comunitatea informativă a Marii Britanii, multiculturalismul şi mediul.

Un farmec aparte îl aduce continuarea seriei „I pak dau ştire”, a profesorului Nicolae Rotaru, 

care ne face o prezentare a ceea ce semnifică „Culturnicul de securitate”.
Deloc întâmplătoare este inserarea, tocmai în acest număr al revistei, tipărit în luna decembrie, a două 
articole care fac apel la memoria colectivă, reamintindu-ne momentul decembrie 1989, materialul 
Brigăzii Antiteroriste, intitulat „24 decembrie – Ziua luptătorului antiterorist”, şi cel semnat de istoricul 
Cristian Troncotă, sub titlul „Consiliul Superior al Apărării Ţării (CSAT) din perioada interbelică - 
strămoşul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de azi”.

Ne permitem, în acest context, să apelăm la frumoasele cuvinte ale profesorului Troncotă: 

„Se împlinesc anul acesta 19 ani de la evenimentele sângeroase din decembrie 1989 (...), când (n. 
red.) glasul celor ieşiţi în stradă a optat pentru libertate şi pentru un regim democratic, în care statul să 
fie garantul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor săi”.  

Cu speranţa că în 2008 am adus un plus de cunoaştere celor care au parcurs paginile revistei, 

dorim tuturor cititorilor noştri sănătate şi cât mai multe împliniri.  

La mulţi ani!

Redacţia

2009

2008



din mesajul integrat în fluxul informativ. Prin urmare, Analiza informaţiilor este, cel mai adesea, 
conţinutul informaţional poate suferi modificări, adăugiri comparată cu un joc de puzzle în care unele piese lipsesc, 
sau omisiuni care privesc datele de context sau chiar iar altele aparţin, de fapt, unui alt joc de puzzle. Această 
esenţa informaţiei.analogie îşi are propriile limite, deoarece puzzle-ul 
Plecând de la aceaste considerente, demersul de faţă îşi analizei informaţiilor include probleme, actori şi acţiuni 
propune inventarierea punctelor slabe şi a tendinţelor din dinamice şi permanent supuse schimbării. Analiza 
procesele de gândire umană, deja demonstrate prin informaţilor reprezintă, aşadar, un proces activ, orientat 
experimente atent concepute şi evidenţierea relevanţei către anumite evenimente/probleme, abordate din 
acestora pentru analiza informaţiilor, ca proces esenţial al perspective diferite, perspective care să         permită 
activităţii desfăşurate de serviciile de informaţii. testarea ipotezelor concurente şi înţelegerea/explicarea 
Oamenii îşi construiesc versiunea lor proprie de “realitate” în ansamblu a problemei. 
pe baza informaţiilor asigurate de simţuri, dar această În această ecuaţie, un rol esenţial revine factorului uman, 
versiune este mijlocită de procese mintale complexe care care dă „valoare” datelor primare, integrează şi 
determină căror informaţii ne conformăm, cum sunt ele interpretează informaţii aparent disparate. Implicit, unele 
organizate şi semnificaţia atribuită acestora. Ceea ce dintre problemele care pot interveni în procesul de analiză 
percep oamenii, cât de repede percep lucrul respectiv şi a informaţiilor au ca sursă procesele mentale specific 
cum prelucrează ei aceste informaţii după ce le-au primit, umane. Aceasta deoarece analiza informaţiilor este în 
toate acestea sunt puternic influenţate de experienţa din sine un proces mental, implicit supus subiectivităţii şi 
trecut, educaţie, valori culturale, cerinţe de rol şi norme de limitelor aferente psihologiei umane. 
organizare, cât şi de particularităţile informaţilor primite. În Clişeele, aşteptările, prejudecăţile, avarismul/lenea 
consecinţă, indivizii “traduc” realitatea în termenii proprii cognitivă, seturile mentale, experienţa anterioară 
sau în termeni “convenabili”, conform filtrelor ideologice funcţionează asemenea unor filtre active în decodarea şi 
sau simbolice care intervin în cunoaştere. Acest proces interpretarea realităţii. Implicaţiile acestora la nivelul 
poate fi asimilat cu vizualizarea realităţii purtând ochelari analizei informaţiilor de securitate naţională derivă din 
care pot distorsiona “peisajul”.aceea că în activitatea serviciilor de informaţii 
Stările de fapt sunt evaluate pe baza imaginilor, iar observatorul direct al realităţii nu este în ipostaza de a 
atitudinea în raport cu realitatea este normată transmite informaţiile direct beneficiarului, iar numărul de 
de reprezentările despre acea realitate. Relevanţa verigi al lanţului de comunicare până la redactarea 
imaginilor derivă  din  aceea  că, frecvent, se  dovedesc  ainformaţiei determină cantitatea şi calitatea deformărilor 

Irena Chiru
Academia Naţională 
de Informaţii
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ANALIZA INFORMAŢIILOR DE 
SECURITATE NAŢIONALĂ

 
     „Pentru a-şi putea îmbunătăţi capacitatea de evaluare şi prognoză,  
anal işt i i  informaţi i lor de securi tate trebuie să înţeleagă  foarte clar 
cum funcţionează mintea umană şi cum procesează aceasta informaţiile” 
                                                                                                                    R.J. Heuer Jr.

O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ



fi mai “funcţionale” decât datele reale. Implicit, pot 
determina distorsiunea realităţii: imaginea se formează şi 
în absenţa obiectelor sau a persoanelor, iar indivizii, ca 
observatori ai realităţii,  percep obiectele şi persoanele fie 
pe baza grilelor de lectură proprii, fie prin mediere tehnică. 
Factorii psihici, culturali şi normele tehnice şi profesionale 
modelează imaginea şi decid în mare parte gradul de 
distorsiune. Scala erorilor este amplă: de la percepţia 
eronată a obiectelor, faptelor, persoanelor, la realităţi 
construite plecând de la zvonuri, pseudo - evenimente 
ridicate la rang de evenimente, la erori de informare 
(politice, culturale, geografice, istorice, ortografice). 
Prin urmare, este important să înţelegem şi să 
conştientizăm propriile lentile prin care informaţiile culese 
sunt inerent filtrate, lentile care dublează procesele de 
evaluare şi cunoaştere: modelele mentale, bias-urile, 
presupoziţiile analitice, stereotipurile, schemele 
cognitive, categorizarea şi atribuirea. Uneori, acestea 
determină efecte negative, precum fragmentarea şi 
simplificarea excesivă a realităţii. Aplicarea unui sistem 
categorial echivalează cu aplicarea unei grile asupra 
realităţii sociale, prin urmare, cunoaşterea şi evaluarea 
vor fi determinate de elementele grilei, iar aspectele care 
nu îi corespund tind să se piardă, ca irelevante şi uitate, 
omise. Dincolo de limita optimă, simplificarea excesivă 
conduce la denaturarea realităţii, la formarea unor 
reprezen tă r i  i nadecva te  ş i ,  în  consec in ţă ,  
comportamentele de răspuns la aceste situaţii se vor 
caracteriza prin inadecvare şi ineficienţă. De aceea, este 
necesar echilibrul între imperativul simplificării şi cel al 
păstrării autenticităţii reprezentărilor despre realitatea 
socială. 
Dacă informaţia poartă în sine diverse grade de 
interpretare a decupajului de realitate relatat, influenţate 
de accesul direct/mediat la realitatea descrisă, de 
aşteptările pre-formulate, de datele deja deţinute, de 
caracteristicile psiho-socio-cognitive ale fiecărui 
comunicator implicat, cum putem elabora un produs 
analitic obiectiv şi, implicit, util în luarea unor decizii? 
Pentru obţinerea unui grad mai mare de obiectivitate, 
serviciile de informaţii operează cu criterii de evaluare a 
informaţiei şi a sursei informaţiei. Aplicarea acestor criterii 
de evaluare are drept obiective determinarea măsurii în 
care realitatea relevantă este descrisă adecvat, 
detectarea modificărilor apărute pe parcursul observării, 
interpretării şi transmiterii, identificarea erorilor de 
conceptualizare sau a persoanelor care au generat 
deformarea.
De asemenea, o distincţie importantă trebuie realizată 
între fapte şi judecăţi. Cu alte cuvinte, atât în etapa de 
analiză, dar şi în etapa ulterioară de elaborare propriu-

zisă a materialului analitic, este important ca judecăţile 
individuale (inevitabil subiective) să nu funcţioneze şi să 
nu fie tratate ca fapte (date verificate). Distincţia devine cu 
atât mai necesară dacă ne vom raporta la obiectivul final 
al analizei: rezultatele analizei sunt transmise factoriilor 
de decizie pentru a  fundamenta deciziile acestora. Fostul 
secretar de stat american Colin Powell a surpins în mod 
memorabil necesitatea acestei distincţii, cerând 
comunităţii de informaţii americane: „spuneţi-mi ce ştiţi, 
spuneţi-mi ce nu ştiţi, spuneţi-mi ce credeţi că se petrece 
şi asiguraţi-vă că diferenţa dintre acestea este precizată 
în mod clar”. 
Un argument suplimentar în acest sens este oferit în 
articolul “The Intelligence Analyst as Epistemologist”, 
semnat de Matthew Herbert. Plecând de la compararea 
analizei informaţiilor cu epistemologia, autorul pledează 
pentru dezvoltarea unor instrumente cu ajutorul cărora 
analiştii să poată gestiona corect şi eficient 
„complexitatea epistemică”:
„Analistul este, în primul rând, o persoană care explică 
situaţiile epistemice. Evaluarea subiectelor particulare 
propuse pentru expertiză şi abilitatea de a le comunica 
depind de capacitatea analistului de a optimiza situaţia 
epistemică”. 
Presupoziţiile şi prejudecăţile rămân surse majore ale 
eşecurilor analitice, afectând atât analiştii, cât şi 
produsele analitice pe care ei le produc. Aceasta 
deoarece este foarte dificil să conştientizăm propriile 
prejudecăţi şi presupoziţii pe parcursul analizei 
informaţiilor. Istoria recentă ne oferă două exemple 
relevante: concluziile extrase ulterior atacului terorist din 
11 septembrie 2001 şi concluziile formulate cu privire la 
intervenţia trupelor coaliţiei în Irak începând din 2003. 
Din aceste considerente, în general, pregătirea pentru 
analiza informaţiilor de securitate se focalizează pe 
încercarea de a deschide modelul mental al analistului, de 
a-l face să evalueze problemele din perspective diferite, 
cu scopul de a acorda spaţiu explicaţiilor alternative. Chiar 
şi în cazul analistului experimentat, reacţia este aceea de 
a se baza pe „codurile operaţionale” preexistente, create 
de-a lungul anilor de experienţă, care  i-au facilitat 
cunoaşterea, devenind rezistente la schimbare. 
Evaluarea conţinutului şi a sursei informaţiilor este 
dublată de efortul constant de a nu modifica prin opinii sau 
comentarii conţinutul referitor la faptele sau evenimentele 
propriu-zise. Aceasta nu presupune, desigur, înlăturarea 
subiectivităţii analiştilor, ci formularea explicită a opiniilor 
în raport cu faptele. De altfel, psihologia a conchis: 
înlăturarea subiectivităţii umane în cunoaşterea şi 
descrierea realităţii este o utopie.



Pentru a ilustra încă o dată acest deziderat, cităm din 
remarcile lui William Millward, analist al informaţiilor de 
securitate în timpul celui de-al doilea Război Mondial: 
„(analiza) presupune revizuirea faptelor cunoscute, 
sortarea celor importante de cele neimportante, 
evaluarea lor de cel puţin două ori, prin schimb de opinii 
şi formularea unei concluzii prin exerciţiul judecăţii: 
parte prin inducţie, parte prin deducţie. Onestitatea 
intelectuală absolută este esenţială. Procesul nu 
trebuie să fie influenţat de emoţie sau de prejudecăţi şi 
nici de dorinţa de a fi pe plac”.
În concluzie, analiza informaţiei, proces semnificativ în 
activitatea serviciilor de informaţii, nu poate exclude 
punctele de vedere proprii, care se dovedesc a fi 
inevitabile. Aşadar,  o analiză de valoare (în parametrii 
optimi în raport cu interesele de securitate naţională) nu 
se realizează prin evitarea ideilor preconcepute ale 
anal işt i lor :  obiect ivi tatea se obţine făcând 
presupunerile de bază, cu interpretări cât mai explicite, 
care să permită  evaluarea valabilităţii raţionamentelor.
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L. Craig Johnstone, fost ambasador al SUA în 
Algeria, în perioada 1985-1988, a afirmat la Washington, 
într-o conferinţă, că, pe timpul şederii sale în această ţară, 
a cumpărat şi instalat un satelit, care i-a permis să vadă 
postul tv CNN, având astfel acces la ştirile din toată 
lumea. Iată ce îşi aminteşte diplomatul: “prima săptămână 
în care l-am folosit a fost săptămâna Summit-ului Ligii 
Arabe în Algeria şi, pentru un motiv oarecare, 
Departamentul de Stat a fost interesat în a afla dacă 
Yasser Arafat va participa la Summit. Nimeni nu ştia. 
După-amiaza, am ajuns acasă pentru prânz şi urmăream 
ştirile CNN, când am fost sunat de la biroul Secretariatului 
de Stat şi am fost întrebat dacă ştiu ceva legat de 
participarea lui Arafat. Chiar în acel moment, am văzut pe 
CNN o poză a lui Yasser Arafat venind la conferinţă. “Este 
cu siguranţă la conferinţă”, i-am raportat. Ziua următoare 
am primit un telefon şi am fost felicitat.”
Acest episod este cu atât mai relevant din punctul de
vedere al imperativului consultării surselor deschise, cu

 

cât are o vechime de 20 de ani. 
 

Indiferent de perioada istorică la care ne raportăm, 
 

motivul recurgerii la acest tip de documentare îl reprezintă 
asigurarea securităţii naţionale şi colective. Pe măsură ce 
societatea a evoluat şi modalităţile de a ameninţa 
siguranţa naţională a statelor s-au diversificat, în special 
în sensul inversării proporţiei de violenţă şi şiretenie. 
Trecerea în revistă a principalelor momente din istoria 
universală ne permite să afirmăm, în spiritul teoriei 
dezvoltate de V. Pareto că, în domeniul ameninţărilor la 
adresa siguranţei naţionale, şi implicit în spaţiul specific 
combaterii acestora, circulaţia elitelor s-a produs
 în sensul transformării „elitelor lei” în „elite vulpi”. 
Motivul profund al acestei metamorfoze rezidă 
în specificul societăţii postmoderne, care se 
caracterizează,  cu  precădere,  prin lipsă de  uniformitate

Ella Magdalena Ciupercă
Academia Naţională 
de Informaţii
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SURSELE DESCHISE DE INFORMAŢII
ÎNTRE PROVOCARE ŞI NECESITATE

   „I got far more out of the New York Times than the CIA”
                                                              John F. Kennedy



evenimenţială, abundenţă informaţională, dificultăţi 
previzionale etc. Aşa cum, cu îndreptăţire observau M. 
Wiewiorka şi D. Wolton (1987):  “dacă ieri era greu să te 
informezi datorită lipsei de informaţii, astăzi este greu 
datorită abundenţei de informaţii”.
Pentru asigurarea securităţii naţionale este însă necesar să  
se obţină informaţii corecte, din surse cât mai diverse. 
Această sarcină revine, în primul rând, serviciilor de 
informaţii specializate în culegerea şi coroborarea datelor şi 
informaţiilor care pot prezenta relevanţă în decizia politică, 
socială şi militară de nivel naţional. În mod obişnuit, orice 
serviciu de informaţii are în componenţa sa cel puţin un 
departament care se ocupă cu monitorizarea surselor 
deschise de informaţii, cu selectarea datelor de interes şi cu 
transformarea acestora în informaţie relevantă pentru 
asigurarea siguranţei naţionale. În structura Serviciului 
Român de Informaţii, această sarcină, pe cât de solicitantă 
pe atât de onorantă, revine Centrului Surse Deschise. 
Dificultatea realizării obiectivelor propuse rezidă în faptul 
că, aşa cum am arătat anterior, recent au survenit foarte 
multe mutaţii în structura comunicării şi a modului de 
difuzare a informaţiilor. Acestea trebuie căutate în medii 
extrem de diverse precum: ziare, reviste, radio, televiziune, 
suporturi electronice, rapoarte ale autorităţilor, informaţii 
oficiale, precum bugetul sau datele demografice, 
dezbaterile legislative, audierile, conferinţele de presă, 
discursurile, avertizările legate de siguranţa populaţiei, de 
protecţia şi siguranţa mediului, contractele etc.

Posibilitatea fotografierii întregii planete prin satelit (e.g. 
Google Earth) a extins sfera surselor deschise de informaţii 
în zone care altădată aparţineau exclusiv serviciilor de 
informaţii puternice. De asemenea, materialele academice 
şi de specialitate prezentate la conferinţe, simpozioane, 
asociaţii profesionale, lucrările academice şi ale experţilor 
pun la dispoziţie date altădată neglijate de activitatea de 
intelligence. În acest context, efortul de documentare a  

serviciilor de informaţii este cu atât mai mare cu cât nu toate 
sursele de informaţii deschise sunt în forma unui text mai 
mult sau mai puţin structurat. Hărţile, atlasele, afişele, 
planurile maritime şi aeriene, datele geodezice, datele 
legate de sol sau de mediu, publicitatea, datele spectrale, 
siturile web şi toate serviciile asociate acestora reprezintă

doar câteva dintre potenţialele alternative. 
Suplimentar acestor surse de informaţie tradiţionale, în 
ultima perioadă Internetul s-a impus şi a cucerit un segment 
important din atenţia utilizatorilor surselor deschise de 
informaţii. Nu întâmplător, dacă luăm în considerare 
vastitatea informaţiilor pe care acesta le pune la dispoziţie. 
Dacă o evaluare din iulie 2007 estima existenţa a circa 26. 

  000 de ziare, 26.000 de staţii radio şi 21.000 de posturi TV, 
în privinţa Internetului situaţia era cu mult mai complexă  au 
fost identificate mai mult de 108 milioane de site-uri web, 75 
milioane bloguri, 56 milioane de partiţii pe MySpace. În 
fiecare zi, se introduceau aproximativ 100 milioane de 
înregistrări pe YouTube, 8.000 de ştiri şi portaluri de 
informaţii, 200 milioane de fotografii pe flickr.com, care 
creşteau cu o rată de 5.000 pe minut, 45.000 podcasts 
(fişiere digitale care pot fi accesate în schimbul unei taxe de 
utilizator de reţea) şi 2,5 milioane de camere de 
supraveghere web. Informaţia care circulă pe Internet se 
dublează la fiecare şase luni. În fiecare zi, circulă de-a 
lungul globului 627 de petabiţi (adică 1.024 de terabiţi sau 
1.125.899.906.842 624 de biţi) ceea ce reprezintă de 
câteva mii de ori volumul conţinutului Bibliotecii Congresului 
Statelor Unite al Americii. Un studiu al COSPO (Biroul 
Comunităţii Informative pentru Programul privind Sursele 
Deschise al CIA) arăta că, la nivelul anului 1994, Internetul 
abia dacă conţinea 450 de site-uri de interes pentru 
securitatea naţională şi că 99% din conţinutul său era lipsit 
de valoare din acest punct de vedere, deoarece conţinea 
preponderent materiale pornografice, de opinie sau 
publicitate. Dar, aşa cum subliniază şi Manualul NATO 
referitor la culegerea de informaţii din surse deschise, acest 
fapt nu mai este valabil în prezent. l
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Deşi este greu de aproximat numărul şi cantitatea informaţiilor intelligence, denumit sugestiv „surse deschise contra surse 
disponibile on-line, există păreri conform cărora numărul de baze secrete”. Părţile implicate aveau sarcina ca în termen de patru 
de date depăşeşte în prezent 250.000, multe dintre acestea zile să furnizeze cât mai multe informaţii referitoare la Burundi. 
putând fi folosite în procesul de procurare a informaţiilor de Analiştii implicaţi au consultat diferite baze de date publice şi au 
intelligence. identificat numele ziariştilor care s-au referit la ţara respectivă în 
În condiţiile în care analiştii au un timp extrem de limitat pentru a ultima perioadă, a universitarilor şi a editorilor care s-au ocupat cu 
consulta această varietate nesfârşită de surse şi pentru a furniza acest subiect, rapoarte referitoare la situaţia economică a ţării, 
răspunsuri la diverse întrebări luându-le în considerare doar pe hărţi ale regiunii în care erau precizate inclusiv zonele de influenţă 
cele relevante, se poate infera că rezultatele muncii pe care o ale triburilor şi chiar imagini optice culese din satelit. Rezultatele 
desfăşoară sunt dependente în cel mai înalt grad de consultarea au fost surprinzătoare, deoarece au reliefat o cantitate mai mare 
unor experţi de valoare. Exploatarea surselor deschise trebuie să de informaţii culese din zona surselor deschise decât din surse 
se realizeze cu maximă atenţie, deoarece explozia secrete. Concluzia experţilor a fost că, fără putinţă de tăgadă, 
informaţională a fost dublată de multiplicarea surselor de eroare. sursele de informaţii deschise trebuie utilizate în activitatea de 
Doar rareori materialele on-line sunt datate, paginate sau intelligence în completarea celorlalte metode de realizare a 
selecţionate. În consecinţă, analistului i se impune o poziţie care siguranţei naţionale. 
să denote rezervă şi circumspecţie şi care să îi permită plasarea 
informaţiei într-un context adecvat, confirmând sau infirmând 
validitatea sa pe baza altor informaţii colaterale. 
Culegerea de informaţii din surse deschise este potrivită, în 
special, pentru combaterea ameninţărilor asimetrice, deoarece 
astfel de operaţiuni sunt pregătite în arii geografice care nu sunt 
acoperite de surse secrete, pentru obţinerea unor informaţii 
despre politicieni, angajaţi din administraţie, parteneri străini, 
instituţii civile mai puţin transparente sau pentru a trage semnale 
de alarmă referitoare la probleme globale de interes pentru stat. 
Comunitatea americană de informaţii a derulat în 1995 un
experiment foarte sugestiv din punctul de vedere al necesităţii 
utilizării surselor deschise de informaţii în producerea de 
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Informaţional şi operaţional, pe scena socială se 
vizează influenţa. Influenţele constituie, în egală măsură, 
mediul în care învăţăm să ne comportăm, cum să 
reacţionăm şi ce să credem, dar şi mijlocul prin care 
selectăm şi ne organizăm experienţele. A s u p r a  
influenţelor din mediul social nu putem exercita un control  

invididual, formele sale fiind extrem de diverse: limbaj, 
submisivitate, sugestibilitate, învăţare, cultură 
instituţionalizată, sistem generic de valori, structuri de 
finalităţi, standarde de consum informaţional, convicţiune, 
persuasiune, dar şi facilitarea socială, formarea 

 normelor de grup, conformismul, polarizarea

Ştefan Vlăduţescu
 Judeţeană 

de Informaţii Dolj
Direcţia
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de grup, influenţa minoritară, fenomenele de gradul de independenţă al individului faţă de ceilalţi, în 
schimbare socială, complezenţa în faţa cererilor altora, ceea ce face, simte sau gândeşte. Primul indiciu al 
imitaţia, obedienţa, dezindividualizarea, lenea socială, permeabilităţii la influenţă este sugestibilitatea sau 
contagiunea. predispoziţia de a reacţiona la sugestiile celorlalţi. 
Există registre ale influenţei mai uşor accesibile, Mesajele sugestive simple, arată Irina Holdevici, au 
precum supărarea, ameninţarea, punerea în efecte mari asupra subiecţilor mai puţin inteligenţi, în 
inferioritate, flatarea ori linguşirea şi registre mai greu timp ce mesajele mai complexe au efecte mai mari 
accesibile: seducţia, coluziunea, sofismul. Fiecare asupra acelora inteligenţi. În relaţia de variabilitate a 
astfel de subset poate fi componenta unei operaţii de influenţei pe care o instituie binomul personalitate + 
influenţă, dar şi un tip de influenţă ce prezidează situaţie de influenţă, niciunul dintre cele două elemente 
anumite câmpuri de activitate. nu este direct şi decisiv determinant. 
Persuasiunea constituie o formă a influenţei sociale, Există specialişti, precum W.J. McGuire care sunt mai 
bazată pe operaţii al căror efect nu poate fi izolat de interesaţi de aspectele rezistenţei la influenţă şi nu de 
contextul de producere. Persuasiunea mizează pe permeabilitatea faţă de aceasta. Inteligenţa, arată el, 
producerea unei schimbări în opiniile, atitudinile şi este corelată rezistenţei la „persuasiune". Indivizii cu 
comportamentele ţintei. În timp ce convingerea un nivel ridicat de inteligenţă sunt mai rezistenţi la 
(convicţiunea) se obţine printr-o tehnologie constând persuasiune, întrucât sunt în mai mare măsură să 
în alocarea de argumente logic-formale, persuasiunea înţeleagă mesajul. Influenţa înseamnă înţelegerea 
se produce prin furnizarea unor argumente mesajului şi submisiunea faţă de cerinţele acestuia. 
emoţionale. Învăţăm să ne descoperim, să ne explorăm, să ne 
Lipsa invocării unui argument nu echivalează cu lipsa apropiem de alţii, să înţelegem şi să ne înţelegem în 
oricărui argument. Evidenţa, de exemplu, este termenii unor influenţe, în parametrii unor grile de 
argumentul cel mai puternic. Când evidenţa nu este influenţare. Orice influenţă reprezintă o formă de 
clamată nu înseamnă că se renunţă la cel mai redutabil control. De exemplu, însuşi limbajul apare ca o 
argument! Nu există întreprindere de influenţă care să modalitate de control social, deoarece regulile, 
nu aducă argumente. normele şi convenţiile sale nu se află sub autoritatea 
Prin urmare, a lăsa în afara influenţei sociale utilizatorului şi nici nu pot fi ignorate. 
persuasiunea ar periclita însuşi edificiul influenţei Din punct de vedere psihologic, submisivitatea noastră 
sociale. O parte importantă a procesului social de inerţială faţă de influenţele sociale ne face permeabili 
relaţionare este modelată de persuasiune. A şi la influenţele persuasive. Supunerea faţă de 
o ignora i-ar permite persuasiunii să acţioneze în voie. controlul exercitat de sistemul social este majoritar 
Persuasiunea este un pericol. Nu putem admite ca voluntară şi acceptată fără rezerve. Pe acest fond de 
acest pericol să fie desprins de locul unde se naşte şi disponibilitate internă la influenţă, orice demers extern 
acţionează: în cadrul influenţei sociale. de transfer de opinie, atitudini şi comportamente va 
Dacă vom lua în seamă faptul că una dintre funcţiile găsi un teren propice.
importante ale comunicării este aceea de influenţă, Profitând de fondul inerţial deschis la influenţă pe cale 
atunci ne va apărea ca firească specializarea acţiunii socială, persuasiunea contribuie şi ea, dar pe cale 
de influenţă în cadrul mass-media. Odată cu manipulativă, la comprehensiunea de sine şi a vieţii 
extinderea sa, acţiunile de influenţare s-au amplificat sale de către om, ca şi la acţiunea creativă a acestuia 
atât numeric, cât şi ca extensie a ţintelor. La ora actuală în societate. Prin păstrarea omului în centrul atenţiei, 
operaţiunile de influenţă ajung să năzuiască a avea persuasiunea are, în manipulativitatea sa, o valoare 
efecte asupra opiniei publice internaţionale. pozitiv-convictivă. Oricât am blama-o, persuasiunea 
Influenţa socială este facilitată atât de identificarea cu vorbeşte despre noi. Pe măsura trecerii timpului şi prin 
un ideal social comun al unui lider generic, cât şi de atenţia ce i-o acordăm, ajungem să o stăpânim din ce 
idealul de identificare în cadrul apartenenţei la un grup. în ce mai bine.
Dincolo de această propensiune conştientă spre Nefiind genetică, deschiderea la influenţă se 
influenţă, individul manifestă o înclinaţie intrinsecă de dobândeşte. Interesele, lecturile, preferinţele, 
influenţabilitate. Acest parametru psihologic măsoară valorile, identificările  de rol  şi expectanţele alcătuiesc 
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trepte ale unui proces ce nu poate fi respins. În ultimă factori (personalitate, mesaj, situaţie) există teorii care 
instanţă, în orice proces social descoperim un proces acordă unuia dintre ei un rol primordial. Influenţa 
de influenţă. primeşte explicaţii fie de natură personală, fie de natură 
Toate circuitele informaţiei sunt circuite ale influenţei. situaţională, fie de natură mesajuală.
Informaţia, se ştie, poate însemna multă propagandă, Se mai delimitează, de asemenea, o influenţă socială 
dezinformare, minciună, seducţie. Numai în unele normativă şi o influenţă socială informativă. Prima 
cazuri informaţia înseamnă adevăr. Întotdeauna, ea generează conformare sub motivaţia personală că 
înseamnă influenţă. Informaţia ca influenţă ne face individul se teme de consecinţele calificării ca deviant şi 
părtaşi la o ordine simbolică, ne oferă un spaţiu de constrângerile care vizează eliminarea sau 
imaginar cu care ne identificăm. Odată cu informaţia prevenirea actului de devianţă. 
devenim mai permeabili la influenţă. Familiarizarea cu În fiecare sistem de influenţă, acest proces are loc în 
structurarea informaţiei este o şcoală a influenţei. Acest mod specific, dar niciodată în afara acestor două 
tip de învăţământ are o susţinere financiară deosebită, coordonate: autoreproducerea socială şi construcţia 
pentru că reprezintă şi o afacere. În mare parte, cultura individuală de sine. 
influenţei este astăzi promovată şi guvernată de Inclusiv ziarul pe care-l citim are un impact asupra 
interese comerciale. Influenţa şi informaţia sunt o modului în care ne construim identitatea personală, 
industrie. precum are un rol aparte un material de construcţie în 
Există un limbaj universal şi o cultură generală a construcţia însăşi. Prin derivaţie, ziarul persuasiunii ne 
influenţei. Acest lucru face vizibil faptul că influenţa este învaţă să acceptăm influenţele sociale şi ne 
o componentă a identităţii şi, totodată, o expresie a subordonează unor instituţii de influenţă pe care le 
acesteia. Dacă încercăm să ne exprimăm identitatea, percepem ca naturale.
ca esenţă a intimităţii, este necesar să acceptăm ideea 
că identitatea noastră este produsul unei industrii, că 
intimitatea noastră se negociază de către instituţii 
impersonale, precum mass-media. 
Putem infera că, actualmente, persuasiunea a ajuns o 

Referinţe bibliografice:componentă identitară. Implicarea noastră personală 
în circuitul industrial al influenţei cosmetice prinde Boncu St.. (2002). Psihologia influentei sociale. Iasi: Editura Polirom, , p. 12;

Holdevici, I. (1995). Sugestiologie si psihoterapie sugestiva. Bucuresti: Editura contur pentru două destinaţii. În mod paradoxal, 
Victor, p. 16;

participăm la propria noastră subordonare faţă de W.J. McGuire (1973). Persuasion, Resistance, and Attitude Change. În Itiel de 
Sola Pool si al, Handbook of Communication, Chicago: Rand McNally.influenţă. Ne edificăm poziţii permeabile la 

subordonarea şi dependenţa de influenţă socială. Ne 
punem identitatea la dispoziţia influenţei; prin extensie, 
ne punem identitatea la îndemâna persuasiunii. 
Acceptăm persuasiunea, ca de altfel orice formă şi 
instituţie de influenţă, prin intermediul unui limbaj social 
dublu articulat: ca autoreproducere a relaţiilor sociale şi 
ca autoconstrucţie a identităţii personale. 
Adevărata şi cea mai profundă influenţă se însoţeşte cu 
o conştiinţă limpede, a ţintei că este autonomă şi în 
afara influenţelor. 
Sursele de influenţă se clasifică în: surse dispunând de 
autoritate, surse lipsite de autoritate, surse credibile ori 
lipsite de credibilitate, surse atractive ori neatractive, 
surse consistente ori neconsistente, surse minoritare 
ori majoritare, surse care sunt ideologic similare ori 
nesimilare cu ţinta, surse cu un statut social comun cu 
ţinta sau de statut social diferit. În raport cu cei trei 
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Deşi mass media relevă deseori opusul, 
practica judiciară ne arată că noile categorii de infractori 
care acţionează în spaţiul cibernetic nu sunt în mod 
obligatoriu alcătuite din indivizi supradotaţi intelectual ori 
cu puteri inspirate din lumea science fiction. Criminalii 
electronici nu reprezintă doar o schimbare de nume în 
ceea ce priveşte abordarea infracţiunilor tradiţionale într-
o formă inedită, ci indică necesitatea stringentă de a 
aborda în mod corespunzător problema crimei şi 
criminalităţii în lumea high-tech a secolului XXI.
Noile categorii de infracţiuni în legătură cu calculatorul, 
care formează acum un nou tip de criminalitate, sunt (şi 
vor fi) comise tot de oameni, tot cu vinovăţie, şi au în 
vedere, de cele mai multe ori, realizarea unor beneficii 
(patrimoniale sau nepatrimoniale).
În evidenţierea aspectelor de ordin criminologic, experţii 
occidentali în analiza infracţionalităţii informatice propun 
luarea în considerare a patru categorii de bază în care 
pot fi împărţiţi aceşti indivizi, astfel:

– Hackeri;
– Phreaks şi crackeri;
– Traficanţi de informaţii şi mercenari;
– Terorişti informatici şi extremişti.

Hackerii
În mass media, aproape fără excepţie, cuvântul hacker 
este sinonim cu cel de criminal informatic. Un rol 
important revine, de asemenea, studiourilor 
cinematografice, care, în goana după senzaţional, îi 
distribuie pe hackeri în rolurile celor mai sofisticaţi 
infractori. În altele, hackerii apar ca genii informatice, 
care pot salva omenirea de la distrugere. În aceste 
condiţii, confuzia publicului poate fi maximă: pe de o 
parte, hackerii sunt nişte cybercriminali care pot aduce 
distrugerea societăţii, pe de altă parte, sunt nişte genii 
care conduc societatea spre progrese nemaiîntâlnite.

Problema este şi mai mult complicată de faptul că nici 
măcar hackerii „adevăraţi” nu sunt de acord cu o definiţie 
precisă. Peter Sommer, coautor al cărţii Hackers 
Handbook, defineşte hackerul în evoluţie: în primii ani ai 
deceniului şapte era „nonconformist, neconvenţional şi 
un programator foarte inteligent”, dar în timp a început să 
fie „aventurierul reţelei”, iar de pe la mijlocul anilor 80, a 
început să fie sinonim cu „criminal informatic”. 
Cu toţii trebuie să fim, însă, de acord cu existenţa unei 
caracteristici pe care o au în comun hackerii: ei nu sunt 
nici mai mult nici mai puţin decât nişte exploratori ai lumii 
digitale, adesea „sacrificaţi” pentru progresul 
tehnologiei.
În unele studii, precum The On-line Hacker Lexicon, se 
defineşte şi se adnotează minuţios termenul de hacker, 
fără să transpară net atributele depreciative ale acestuia. 
Conform materialului sus-menţionat, hackerul se poate 
regăsi în oricare dintre situaţiile:

a) persoana căreia îi place să exploreze detaliile 
sistemelor (informatice) şi modalităţile în care pot fi 
expandate îndemânările lor;
b) persoana care programează cu entuziasm;
c) persoana demnă de a fi apreciată (hack value);
d) persoana care poate scrie programe informatice cu 
rapiditate;
e) expert cu privire la un anumit program;
f) expert sau entuziast de orice fel;
g) persoană căreia îi place provocarea / emulaţia 
intelectuală de depăşire creativă sau de evitare a 
limitărilor;
h) intrus care încearcă să descopere informaţii precise 
cu multă curiozitate şi insistenţă.
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O problemă majoră în cyberspaţiu este, însă, lipsa de comunicare 
între hackeri şi non-hackeri. Corporaţiile se simt cele mai 
ameninţate de hackeri. Dacă divergenţele dintre aceste două 
tabere ar putea fi rezolvate sau depăşite, s-ar putea realiza multe 
progrese în domeniul tehnologiilor înalte, spre beneficiul tuturor.
În interiorul ei, membrii subteranei informatice sunt bine organizaţi 
în comunităţi şi subramificaţii, iar comunicarea dintre aceştia este 
înlesnită de formule hibride de comunicaţie, cum ar fi BBS-urile 
(forumuri digitale de discuţii - Bulletin Board Systems) ori alte 
canale ilicite de comunicaţii - mesageria vocală sau „podurile” 
telefonice (engl. bridge).
Aceste metode permit hackerilor să împărtăşească informaţii 
vitale, cum ar fi cele despre cine a fost cercetat sau arestat, care 
sistem informatic a „căzut”, numere noi ce urmează a fi „testate”, 
cele mai recente vulnerabilităţi ale sistemelor de securitate etc.
Deşi hackingul este la origini o activitate solitară, hackerii au 
nevoie să fie în contact unii cu alţii (prin BBS-uri şi prin alte canale 
de comunicaţii) în grupuri care îşi împărtăşesc experienţa, 
informaţia ori noile tehnici. Asemenea grupuri, în mod obişnuit, nu Script Kiddies - persoane, nu neapărat specialişti în securitate IT, 
au lideri (în adevăratul sens al cuvântului), dar anumiţi membri care accesează neautorizat sisteme informatice, folosind în acest 
„sunt îndreptăţiţi” să ştie mai mult decât alţii, veteranii grupului sens anumite utilitare de sistem, programe sau aplicaţii dedicate, 
acţionând în calitate de lideri formali sau ghizi pentru ceilalţi cel mai adesea scrise (concepute) de alte persoane. Este cazul 
hackeri. celor care încearcă să „spargă” parolele de acces ale colegilor ori 
La rândul lor, în funcţie de modul de „abordare” a sistemelor plasează în sistem programe de interceptare a codurilor generate 
informatice, hackerii se împart în: de apăsarea tastelor la claviatura computerului (keylogger-e).
White Hat Hackers (aluzie la filmele western, în care personajele Crackerii
de partea binelui poartă adesea pălării albe, iar delincvenţii, pălării Reprezintă acea categorie de infractori care îşi propun şi reuşesc 

să acceseze sistemele informatice ale unei organizaţii, instituţii 
sau companii, în principal prin violarea sistemelor de securitate. 
Odată intraţi în respectivele sisteme informatice, aceştia 
acţionează, de cele mai multe ori, în sens distructiv, provocând 
pagube sau perturbând grav funcţionarea tehnicii de calcul, prin: 
introducerea de viruşi, viermi informatici sau cai troieni, ori prin furt 
de date informatice ori restricţionarea accesului la date ori resurse. 
Mai sunt denumiţi şi hackeri maliţioşi sau Black Hat Hackers.
Tehnic, crackerii folosesc o varietate de sisteme de operare 
(MacIntosh, Microsoft Windows NT sau XP, mai nou, chiar Vista), 
însă manifestă o anumită preferinţă pentru platforma Unix, în 
principal datorită costului redus, dar şi pentru beneficiile oferite de 
codul sursă al acesteia.
Crackerii pot să programeze în C, C++ sau Perl, ei posedând şi 
temeinice cunoştinţe de hardware. Se apreciază că un cracker 
petrece în medie aprox. 50 de ore pe lună conectat la Internet, negre)  hackeri care accesează neautorizat sisteme informatice, 
cunoaşte detaliile interne a cel puţin două sisteme de operare şi prin înlăturarea măsurilor de securitate, însă nu în scop 
are un serviciu unde a lucrat sau lucrează pe computer. Indivizii din infracţional, ci cu intenţia de a dovedi de ce sunt în stare. Ei sunt 
această categorie sunt mari amatori de hardware şi software conştienţi de rezultatele faptelor lor, nu le urmăresc sperând în 
vechi, întrucât multe din aceste aplicaţii depăşite pot face lucruri mod inexplicabil că acestea nu se vor produce;
cărora echivalentele lor actuale nu le pot face faţă.Grey Hat Hackers - hackeri care acţionează asupra sistemelor 
Nu se poate afirma cu certitudine care sunt ţintele pe care crackerii informatice în baza unei rezoluţii mentale aflate la graniţa dintre 
le urmăresc cu predilecţie, întrucât motivele care-i împing la actele etică şi intenţia criminală.
de agresare a unei reţele informatice sunt din cele mai diverse. Cu Ethical Hackers - sunt acei hackeri care îşi dovedesc abilităţile 
toate acestea, specialiştii au observat că, pentru început, sunt tehnice de penetrare a sistemelor informatice în mod organizat, în 
preferate reţelele de dimensiuni mai reduse, din următoarele baza solicitărilor responsabililor cu securitatea IT din cadrul 
considerente:organizaţiilor, fiind obligaţi, prin contract, să păstreze secretul 
– proprietarii acestor reţele sunt veniţi în reţeaua Internet de foarte asupra operaţiunilor efectuate, deţinătorilor sistemelor „evaluate” 
puţină vreme;ori vulnerabilităţilor descoperite.
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?administratorul sistemului care urmează să fie atacat are 
mai puţină experienţă în protocolul TCP/IP;
?echipamentele şi software-ul folosit (inclusiv protecţia prin 
antivirus) sunt vechi sau fără actualizare.
Phreakerii
Phreaker-ul este un hacker care se concentrează pe 
sistemele de telefonie, intrând neautorizat pe convorbirile 
de interior dintr-o companie sau foloseşte generatoare de 
ton pentru a efectua convorbiri internaţionale pe gratis. 
Etimologic, cuvântul a apărut din combinaţia Phone 
Breaker.
Potrivit lexiconului de specialitate, phreaking este termenul 
desemnat pentru următoarele acţiuni:
a) arta şi ştiinţa de a pătrunde (neautorizat) în reţeaua de 
telefonie (pentru a face ilegal şi gratuit apeluri 
internaţionale);
b) spargerea sistemelor de securitate în orice alt context (în 

special, dar nu exclusiv, în reţelele de telecomunicaţii).
Traficanţii de informaţii şi mercenarii
Spre deosebire de hackeri, traficanţii de informaţii şi 
mercenarii se implică în comiterea de infracţiuni 
(cibernetice) în scopul realizării de profituri financiare sau 
alte avantaje (ex. influenţă, respect în branşă etc.). Sunt 
puternic implicaţi în acţiunile de spionaj economic şi, de 
multe ori, chiar în cele de intelligence militar. Sunt preferaţi 
de persoanele sau organizaţiile interesate, întrucât prezintă 
avantajul disocierii rapide de „angajator” în eventualitatea 
unui eşec. Adesea sunt folosiţi în munca (ilegală) de 
culegere de informaţii. Deşi folosesc aceleaşi metode de 
pătrundere în reţelele informatice şi aceleaşi instrumente, 
traficanţii de informaţii şi mercenarii comit faptele cu intenţie 
criminală de la bun început, urmărind realizarea unor 

 profituri considerabile. 

Uneori, cei care comit aceste fapte sunt angajaţi de firmele 
concurente sau sunt chiar salariaţi ai companiilor ale căror 
informaţii le sustrag.
Profitul sau avantajul patrimonial urmărit în cursul acestei 
activităţi infracţionale sunt indicatorul de bază care face 
deosebirea de ceilalţi atacatori cibernetici. Indivizii care fac 
parte din această categorie de cybercriminali îşi desfăşoară 
activitatea prin pătrunderea ilegală în sistemele de 
computere, de unde extrag informaţii sau de unde 
realizează transferuri ilegale de fonduri financiare, dar, 
frecvent, ei realizează şi furturi de identitate pentru a-şi 
acoperi urmele în cursul operaţiunilor. 
Furtul de identitate este folosit, totodată, şi pentru 
efectuarea unor operaţiuni frauduloase în sistemele 
financiar-bancare, pentru a achiziţiona bunuri sau servicii în 
sistem online ori chiar pentru trecerea frauduloasă a 
frontierelor, pentru a se sustrage de la unele servicii publice 

sau de la unele interdicţii dictate în urma unor 
hotărâri judecătoreşti. În această categorie ar 
putea fi plasaţi şi cei care comit infracţiuni 
informatice (falsul informatic, respectiv frauda 
informatică), atât de mediatizate şi temute în lumea 
financiar-bancară. 
Neiniţiaţii în terminologia consacrată continuă să îi 
considere pe aceşti infractori drept hackeri, însă 
analiza activităţii lor reprobabile (chiar din punct de 
vedere tehnic) arată că faptele comise nu sunt 
tipice de hacking, ci mai degrabă de drept comun, 
realizate cu ajutorul sistemelor informatice. În 
susţinere, pot fi evocate similitudinile existente 
între infracţiunea de înşelăciune  şi cea de fraudă 
informatică, singura diferenţă fiind mijlocul de 
înfăptuire.
Teroriştii informatici şi extremiştii
Aşa cum practica a dovedit-o, mulţi criminali care 
acţionează în spaţiul cibernetic folosesc sistemele 

de comunicaţii şi Internetul în scopuri politice sau pentru 
realizarea unor activităţi ilegale.
Spre deosebire de celelalte categorii, aceştia folosesc 
sistemele informatice şi de comunicaţii pentru a iniţia sau 
coordona acţiuni teroriste, cât şi pentru a propaga idei care 
incită la ura de rasă sau ura între anumite organizaţii ori 
pentru a instiga mase de oameni la un comportament 
antisocial, aşa cum ar fi transmisiile de imagini cu execuţii 
ale „adversarilor”, antrenament de tip paramilitar, expunere 
de tehnică de luptă sau modalităţi de confecţionare a 
dispozitivelor explozive artizanale etc.
Discuţii există, însă, pe marginea încadrării în această 
categorie a celor care activează în cyberspaţiu din 
convingere, care propovăduiesc „cuvântul” anumitor religii 
sau culte/secte ori împărtăşesc şi diseminează ideile unor
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grupuri de presiune (gen luptători pentru drepturile omului, 7. Activităţile de hacking (a se vedea explicaţiile anterioare);
activişti de mediu ori pentru protecţia animalelor) şi care, 8. Respingerea. Constă în indisponibilizarea resurselor 
într-un anumit context, pot fi consideraţi de către autorităţi sistemului de către angajaţi, prin sabotaj;
drept antisociali. 9. Folosirea frauduloasă a calculatoarelor pentru comiterea 
Deseori, în funcţie de gravitatea faptelor lor, aceştia mai sunt de infracţiuni (posibil şi altele decât cele informatice) prin 
cunoscuţi şi sub numele de Hacktivişti (prin prisma îmbinării păstrarea unor evidenţe a materialelor interzise sau 
activismului politic cu tehnicile de penetrare neautorizată a pornografice;
sistemelor informatice). 10. Violarea drepturilor de proprietate intelectuală. Prin 
Activităţile infracţionale specifice acestei categorii nu diferă obţinerea/difuzarea ilegală a copiilor după software-ul 
foarte mult de cele consacrate, însă motivaţia este licenţiat organizaţiei/instituţiei ori prin descărcarea de opere 
circumstanţiată de scop. Faptele ilicite cel mai des întâlnite  protejate din reţele peer-to-peer (filme, muzică etc.);
variază de la accesul ilegal în sisteme informatice, la 11. Sistemul informatic este utilizat ca mijloc de înfăptuire a 
operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, unor infracţiuni de drept comun. Exemplu: şantaj, 
alterarea integrităţii datelor sau perturbarea funcţionării ameninţare, fals material în înscrisuri oficiale, fals 
sistemelor informatice. Atacul asupra paginilor web sau intelectual. 
restricţionarea accesului la acestea sunt, de asemenea, În aceste condiţii, specialiştii în securitate IT avertizează că 
întâlnite sub forma infracţiunilor de fals informatic. în mediile de lucru cu calculatoare este absolut necesară 
Aparte de clasificarea iniţială, care abordează atacul adoptarea anumitor principii fundamentale care să 
informatic strict din perspectiva ameninţării externe, credem reglementeze utilizarea acestora în condiţii de securitate, 
că este important a menţiona şi un alt gen de infractor digital, astfel:
aşa-numitul „inamic din interior”, angajatul unei organizaţii, – Principiul „trebuie să ştie” - face ca posesia sau 
instituţii sau companii. Studiile arată că aceştia sunt într-o cunoaşterea informaţiilor, indiferent de categoria din care 
proporţie covârşitoare (peste 70%) la originea atacurilor sau fac parte acestea , să fie limitată strict şi să fie înlesnită doar 
infracţiunilor informatice. celor care au atât autorizarea, cât şi nevoia evidentă de a le 
În ceea ce-i priveşte pe angajaţi, practica judiciară şti, astfel încât să-şi poată exercita corect sarcinile de 
evidenţiază o serie de incidente cu caracter penal sau serviciu. Statutul deosebit al unei persoane într-o 
contravenţional atribuite acestora, în legătură cu sistemele organizaţie nu-i conferă şi dreptul nelimitat de cunoaştere a 
informatice şi de comunicaţii, cum ar fi: informaţiilor speciale;
1. Perturbarea funcţionării sistemelor informatice. Apare ca – Principiul „trebuie să meargă” - limitează accesul 
o reacţie negativă a angajatului la deciziile considerate personalului în zone diferite de lucru în cadrul organizaţiei, în 
incorecte din partea angajatorului. Au existat multe cazuri în special în centrele de prelucrare automată a datelor, lăsând 
care aceste acţiuni s-au concretizat inclusiv în amplasarea acces liber doar celor care trebuie să meargă în respectivele 
de dispozitive de distrugere sau provocarea de incendii în locaţii. Controlul trebuie să fie la fel de riguros şi în zonele în 
centrele de prelucrare automată a datelor; care sunt păstrate datele;
2. Furtul de date informatice sau obiecte. Aici nu intră banii, – Principiul „celor două persoane” - vine să preîntâmpine 
ci sustragerea unor obiecte, cum ar fi: medii de stocare posibilitatea ca o singură persoană să comită acte ilegale în 
electronică, terminalele, calculatoarele personale sistem, îndeosebi prin acţiuni importante. Chiar dacă o 
(îndeosebi laptopurile), semiconductorii sau datele (inclusiv persoană răspunde de exercitarea unor atribuţii de serviciu, 
programele şi aplicaţiile); aceasta va derula activităţi speciale numai în prezenţa unei 
3. Frauda informatică. Angajaţii fraudează organizaţia sau persoane autorizate (cu aceleaşi cunoştinţe tehnice);
clienţii acesteia prin intermediul sistemelor informatice. – Principiul schimbării obligaţiilor de serviciu  consemnează 
Specific instituţiilor financiar-bancare sau de credit; că o persoană nu trebuie să exercite o perioadă de timp prea 
4. Abuzul informatic. Angajaţii, apelând la statutul de lungă acelaşi gen de activităţi în cadrul organizaţiei.
utilizatori „legali” ai sistemelor de calcul, folosesc resursele 
informatice pentru plăceri personale sau pentru a obţine un 
profit;
5. Alterarea datelor informatice. Schimbarea înregistrărilor 
memorate şi a valorii de adevăr asociate acestora, în 
vederea obţinerii unui interes juridic sau beneficiu;
6. Furtul de identitate. Interesează evidenţele informatizate 
ale personalului, cum ar fi aplicaţiile de tip Enterprise 
Resource Planning sau Customer Relationship 
Management;
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specializat şi mai puţin opiniei publice, 
dispunând de puţine instrumente, prin 
caracterul secret al activităţii sale, de 
informare a cetăţeanului cu privire la acţiunile 
şi politicile în domeniul securităţii. 
În acelaşi timp, noul context geostrategic şi 
apartenenţa României la NATO şi la UE au 
condus la redefinirea funcţiilor majore ale 
Serviciului Român de Informaţii, la o nouă 
abordare a protejării şi promovării intereselor 
cetăţenilor, a luptei anticorupţie şi sprijinului 
pentru reformarea societăţii şi a statului 
român. Au fost definite noi zone de riscuri şi 
oportunităţi pe linia securităţii energetice, 
securităţii cibernetice, a evoluţiei complexe şi 
combaterii fenomenului terorist.
Fiecare stat trebuie să se angajeze 
să-şi    protejeze    populaţia     împotriva 

Î n t r - o  l u m e  a  g l o b a l i z ă r i i  ş i  
interdependenţelor complexe, comunicarea şi 
relaţionarea cu societatea civilă a devenit o 
componentă fundamentală a politicilor publice în 
statele democratice. Informarea cetăţeanului şi a 
opiniei publice asupra necesităţii şi importanţei unor 
acţiuni sau proiecte în domeniul securităţii reprezintă 
un demers instituţional fundamental care generează 
consecinţe pe termen lung. 
Sprijinul opiniei publice reprezintă un instrument 
esenţial pentru validarea rolului Serviciului Român de 
Informaţii  de asigurare a securităţii naţionale, de 
cunoaştere şi prevenire a noilor riscuri, precum şi de 
promovare a unei culturi a responsabilităţii populaţiei 
pe această zonă.
Prin natura sa, Serviciul Român de Informaţii se 
adresează, în cele mai multe cazuri, unui public 

Oana-Magdalena Ciobanu
Direcţia Programe 
de Comunicare
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consecinţelor terorismului, având în vedere două obiective 
legitime: viaţa şi securitatea populaţiei, cu respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Protecţia eficientă a populaţiilor impune depăşirea intereselor 
naţionale şi recunoaşterea unei lupte eficiente împotriva 
consecinţelor bioterorismului în Europa. În Raportul Comisiei 
pe probleme sociale, de sănătate şi ale familiei, susţinut în 
februarie 2004, în cadrul Consiliului Europei, s-a convenit 
protejarea populaţiei prin crearea unui fond european destinat 
să acopere lipsa mijloacelor financiare ale noilor membri ai 
Consiliului Europei. 
După 11 septembrie 2001, pericolul unor atacuri teroriste de 
amploare asupra populaţiei din oricare parte a lumii nu mai pare 
a fi un scenariu de neimaginat. Printre multitudinea de 
manifestări ale acestui flagel, bioterorismul a cunoscut în ultimii 
ani o expansiune atât în Europa, cât şi în lume, care trebuie 
reflectată în mod relevant şi pe agenda de comunicare publică a 
instituţiilor competente.
Riscul utilizării terorismului chimic, biologic sau nuclear este în 
creştere, având în vedere sporirea violenţei interetnice şi 
religioase şi a încălcării drepturilor omului. Tratatele 
internaţionale care se referă la aceste tipuri de armament nu 
prevăd măsuri suficiente de control. De aceea, în lupta 
împotriva terorismului se impune o implicare nu numai a 
statelor, dar şi a organizaţiilor neguvernamentale. 

Arma biologică - o ameninţare pentru
 sănătatea publică

Bioterorismul constă în utilizarea sau ameninţarea cu utilizarea 
de viruşi, bacterii, ciuperci sau toxine, de microorganisme, cu 
intenţia declarată de a provoca o maladie sau decesul fiinţelor 

umane, animalelor şi plantelor, cu scopul de a atinge anumite 
obiective.
Scurt istoric al armei biologice:
Această metodă, utilizată din cele mai vechi timpuri, cu 
predilecţie în conflicte militare, a avut drept scop producerea cât

mai multor victime. Amintim câteva episoade din istorie:   
– Secolul VI î.e.n. - Asirienii au otrăvit puţurile 

duşmanilor lor cu corn de secară (claviceps purpurea), o 
ciupercă a cărei toxină produce violente halucinaţii;

– Secolul XV - Conchistadorul spaniol Pizarro a 
răspândit variola printre indienii din America de Sud, oferindu-le 
haine contaminate cu variolă, pentru a-i determina să cedeze în 
faţa cuceritorilor;

– Anul 1767 - Englezii au contaminat mai multe triburi 
de indieni din Ohio şi din Pennsylvania, oferindu-le pături 
infestate cu variolă;

– Anii 1914-1918 - Germania a fost acuzată de a fi 
expediat în SUA vite contaminate cu antrax şi morva (rapciuga), 
de asemenea, că a încercat să provoace holera în Italia şi pesta 
în Rusia; 

– Anul 1939 - Militarii japonezi au infectat sursele de 
apă sovietice cu Salmonella Tiphy;

– 1940-1941 - Japonezii au împrăştiat suspensii de 
pestă asupra oraşelor chineze prin bombe cu fragmentaţie. Au 
fost utilizaţi, de asemenea, purici infestaţi. Britanicii au 
experimentat antraxul în insula Grunard, în largul Scoţiei. În 
acelaşi an militarii japonezi au răspândit din aeroplane 15 
milioane de purici infectaţi cu pestă, deasupra satelor din China 
şi Manciuria, declanşând mai multe epidemii;

– Anul 1960 - SUA au fost bănuite că utilizează arme 
biologice în Vietnam. La rândul său, Vietnamul utiliza diferite 
metode pentru a contamina trupele americane;

– 1972-1979 - Convenţia asupra interzicerii, 
dezvoltării, producţiei şi stocării de arme biologice şi chimice şi 
asupra distrugerii lor a fost ratificată de 103 state. SUA nu au 
semnat-o decât în anul 1975. O explozie în complexul militar 
Sverdlovsk (Rusia) a provocat moartea mai multor zeci de 
persoane şi câteva sute au fost contaminate cu antrax;

– Anii 1975-1983 - Prin utilizarea de mycotoxines 
tricohecnes, vietnamezii au făcut să cadă „ploaia galbenă“ în 
Laos şi în Cambodgia;
 – Anul 1984 - În Oregon, membrii sectei Shree 
Rajneesh au contaminat restaurantele cu salmonella. Patruzeci 
de persoane au fost spitalizate;

– 1992-1995 - Secta japoneză Aum a încercat să 
procure virusul Ebola din Zair. În anul următor, membrii sectei 
au ajuns să disemineze antraxul în interiorul unui imobil. S-a 
presupus că Irakul dispune de proiectile teleghidate cu 
încărcătură biologică; 17 ţări au fost susceptibile de a dispune 
de astfel de arme; în Japonia, secta Aum a procedat la mai 
multe tentative de contaminare; un extremist american a livrat 
în mod ilegal fiole cu bacili ai pestei. 
Ossama Ben Laden a fost suspectat că deţine arme biologice; 
cecenii trecuţi în Daghestan au avut asupra lor planuri de atac 
biologic;

–  Anul 2001 - Scrisorile cu antrax au semănat panică 
în SUA şi au cauzat primii morţi ai terorismului biologic.

 

15



16

Modalităţi de diseminare: reţelelor de apă potabilă. Un institut de supraveghere este 
Armele biologice se pot transmite prin mai multe căi, dintre însărcinat să detecteze cât mai devreme posibil urgenţele 
care doar două sunt susceptibile de a atinge un număr mare sanitare. 
de persoane: Franţa, Marea Britanie, Irlanda şi S.U.A. au practicat, mai 
a) pe cale digestivă. Acest tip de contaminare nu este ales în metrou, exerciţii de alertă pentru a testa capacitatea 
considerat ca fiind „practic” decât în cazul aglomerărilor de de reacţie la un atac bioterorist asupra populaţiei.
populaţie care dispun de rezervoare de apă în care aceste În Statele Unite există planuri antibioteroriste la nivelul 
toxine ar putea fi deversate. Este vorba, în principal, de fiecărui stat, elaborate chiar înainte de 11 septembrie 2001. 
toxina botulinică, responsabilă de botulism, a cărei gravitate Casa Albă a decis ca fonduri destinate iniţial cercetărilor 
este legată de apariţia paraliziei musculare şi respiratorii; împotriva HIV/SIDA să fie folosite pentru punerea la punct a 
b) pe cale aeriană. Riscul cel mai mare de contaminare a unui nou vaccin împotriva antraxului, care să poată fi 
unui mare număr de persoane, mii sau chiar zeci de mii, administrat şi categoriilor de populaţie vulnerabile.
este reprezentat de diseminarea în timpul manifestărilor Riscurile bioterorismului sunt la nivel planetar. Nu există 
publice sau sportive, folosindu-se avioane de genul celor frontiere în calea variolei sau a ciumei. Ameninţarea este 
care pulverizează insecticide pe culturi sau prin utilizarea globală şi de aceea şi riposta trebuie să fie globală. ONU 
dispozitivelor tip aerosol. apreciază ca fiind fundamentală cooperarea între 
Armele biologice sunt capabile să întreţină prin ele însele organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale. 
propria „proliferare”, odată lansate într-un mediu potrivit. Comunitatea internaţională trebuie să împiedice deţinerea 
Acţionând prin inhalare sau ingerare, ele pot fi cu uşurinţă sau utilizarea de arme de distrugere în masă de către 
vaporizate dintr-un proiectil aerian lansat deasupra unei grupuri sau entităţi nonstatale.
mari suprafeţe, printr-un atomizor într-un spaţiu închis sau, În februarie 2003, Comitetul Miniştrilor din Consiliul Europei 
şi mai uşor, introduse în reţelele de distribuire a apei a adoptat un Protocol privind represiunea multiplelor forme 
potabile sau prin produsele alimentare. ale terorismului. Consiliul Europei, OSCE, Naţiunile Unite 
Arma biologică poate fi transportată, fără a fi detectată, au subliniat la Geneva, în 2003, necesitatea unui cadru 
chiar peste graniţe, fie în „culturi“ pentru obţinerea cantităţii comun pentru combaterea terorismului de orice fel într-un 
dorite, fie în cantităţi suficiente pentru săvârşirea unui mod eficace şi au chemat la intensificarea dialogului 
masacru. Microorganismele pot fi eliberate fără zgomot şi intercultural şi interreligios, la armonizarea intereselor şi 
fără a provoca efecte imediate. Nu se poate determina priorităţilor naţionale de securitate cu cele colective, definite 
maladia până nu se cunosc simptomele infecţiei şi agentul în documentele strategice fundamentale (Strategia de 
cauzal. Dacă aceasta, cum este de  exemplu variola, se Securitate Naţională, Strategia de Securitate a UE, 
poate propaga uşor de la o persoană la alta, numărul Conceptul Strategic al NATO).
victimelor atinge cu uşurinţă zeci de mii de cazuri. ONU a adoptat numeroase texte juridice împotriva 
Nu există „arme biologice” perfecte. Vectorii de infecţie sunt, terorismului; printre altele, punerea la punct, fabricarea şi 
pentru moment, sensibili la antibioticele cunoscute. Altele, utilizarea armelor biologice şi chimice sunt prescrise de 
ca toxina botulinică, sunt relativ fragile şi necontagioase. În Protocolul de la Geneva, din 1925, Convenţia asupra 
prezent, utilizarea armei biologice ar putea să provoace un Armelor Biologice sau a Toxinelor (BTWC), din 1972, şi 
anumit număr de morţi, dar nu epidemii la scară mare. Convenţia asupra Armelor Chimice, din 1993.
Rămâne ipoteza bacteriei rezistente la toate antibioticele La nivelul ţării noastre, apartenenţa la UE şi NATO implică 
existente, prin manipulări genetice, scenariu ce ţine asumarea unor responsabilităţi şi adaptarea conceptuală şi 
deocamdată de science-fiction. funcţională a instituţiilor din sectorul de securitate, prin 

prisma conectării la dinamica acestor două organizaţii, în 
Măsuri legislative internaţionale privind fenomenul  care securitatea este indivizibilă, iar garantarea ei se face în 

comun. bioterorist
România a ratificat Convenţia privind interzicerea 
dezvoltării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu Cadrul legislativ din România
toxine şi distrugerea acestora prin Decretul 253 din 6 iulie Franţa, prin Planul Biotox, creat după 11 septembrie 2001, 
1979, publicat în Buletinul Oficial al R.S. România nr.57 din prevede reconstituirea stocurilor de vaccin împotriva 
7 iulie 1979, instrumentele de ratificare fiind depuse la 25 variolei. Un laborator de urgenţă poate interveni 24 de ore 
iulie 1979. din 24. Spitalele se dotează cu materiale speciale pentru a 
România consideră BTWC ca fiind piatra de temelie a face faţă riscurilor chimice şi biologice. Clorarea apei a fost 
eforturilor de împiedicare a agenţilor biologici şi toxici de a fi crescută, pentru a neutraliza o eventuală contaminare a 



dezvoltaţi şi utilizaţi în scopuri militare, în conformitate cu suficiente pentru a provoca intoxicaţii grave şi tulburări 
prevederile Articolului I al BTWC, care stipulează că statele-părţi neurologice mortale. Totuşi, el este sensibil la clorul din apă.
nu pot dobândi sau deţine arme biologice în nicio circumstanţă.  
În ceea ce priveşte cadrul legislativ în materie de bioterorism, Bioterorismul - actualitate pe agenda informării 
principala dispoziţie legală care se aplică este Legea nr. publice a SRI
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, care 
abordează fenomenul terorist din cât mai multe puncte de Respectând declaraţia de principii enunţată de Direcţia 
vedere, inclusiv cel al armelor biologice. În ţara noastră Programe de Comunicare din cadrul Serviciului Român de 
funcţionează Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Informaţii, în care se menţionează că „exerciţiul naţional şi 
(ANCEX), autoritate naţională în domeniul controlului internaţional de transfer de expertiză şi dezbateri pe teme de 
exporturilor şi importurilor de produse strategice (produse diplomaţie publică ne îndreptăţeşte să susţinem utilitatea 
militare şi tehnologii cu dublă utilizare), categorie în care se acestor iniţiative, oportunitatea şi inovaţia lor şi, nu în ultimul 
înscriu şi tehnologiile privind armele biologice. Astfel, potrivit rând, nevoia de diversificare şi îmbunătăţire a dialogului şi a 
OUG nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de consultărilor cu instituţii publice sau de drept privat, mass media 
produse strategice, în categoria produselor strategice se înscriu şi organizaţii ale societăţii civile din România, pentru asigurarea 
şi tehnologiile referitoare la armele biologice (art.5, alin.1, lit. a). coroborării şi corelării agendei de securitate a cetăţeanului cu 

cea instituţională”, la data de 20.06.2008 a avut loc lansarea 
Nomenclatorul armelor biologice parteneriatului dintre Serviciul Român de Informaţii, prin 

intermediul Centrului de Informare pentru Cultura de Securitate, 
Epidemia recentă de SARS (sindrom respirator acut sever) a şi Centrul Zonal de Înalte Studii pentru Prevenirea 
contribuit la accelerarea informării cu privire la riscurile biologice Bioterorismului.
şi la conştientizarea impactului pe care le pot avea pagubele În acest context, s-au identificat noi oportunităţi în ceea ce 
economice cauzate de maladiile infecţioase într-o economie priveşte:
globalizată. Pentru combaterea acestora, Uniunea Europeană a – proiectarea, elaborarea, traducerea şi editarea materialelor de 
creat un Centru european de control al maladiilor, capabil să promovare în domeniul bioterorismului, documente ce vor fi 
emită răspunsuri coordonate la orice epidemie şi, de asemenea, utilizate în activitatea de comunicare/promovare publică a 
la orice atac bioterorist. Virusul variolei şi cel al febrei Serviciului (ex.: Campania de promovare a culturii de securitate  
hemoragice, bacilul antraxului şi toxina botulinică sunt incluse „Terorismul... de lângă noi”);
de 11 state într-un program de contracarare a armelor biologice. – mediatizarea etapelor de pregătire a Exerciţiului demonstrativ 
Aceste arme sunt şi în atenţia grupurilor teroriste. privind simularea unui atac bioterorist (preconizat a fi organizat 
– VARIOLA  (Variola major) - Dacă este utilizată ca armă în Delta Dunării, în cursul anului 2009), în parteneriat cu 
biologică, aceasta reprezintă un pericol serios pentru populaţie. DGCPT/CCOA, NATO - Weapons of Mass Destruction Center şi 
În absenţa unui tratament specific, mortalitatea atinge un US Army Reserves Consequence Management Unit, precum şi 
procent de 30% , se transmite prin contact direct sau prin cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
intermediul unui obiect contaminat, dar nu prin apă sau prin aer. 
Tratamentul se limitează la antibiotice pentru infecţiile 
bacteriene.
– PESTA (CIUMA) (Yersinia Pestis) - OMS raportează între 
2.000 şi 4.000 de cazuri în întreaga lume. Mortalitatea este între 
50% şi 90% pentru cazurile netratate şi de 15% în cazurile 
tratate.
– FEBRELE HEMORAGICE VIRALE (febra Lassa, Ebola- 
Filovirusuri: Ebola Marburg; Arenavirusuri: Lassa, Machupo) -  
Nu există tratament şi nici profilaxie pentru febrele hemoragice. 
Pentru Ebola, mortalitatea este între 50% şi 90% din cazuri.
– ANTRAXUL (Bacillus Anthracis) - În caz de neaplicare a 
tratamentului adecvat, mortalitatea este de 20%, din cauza 
septicemiei. Formele respiratorii sunt în general mortale, iar în 
cazul infecţiilor intestinale, cazurile mortale sunt între 25% şi 
60%.
– BOTULISMUL -  (Clostridium botulinum toxin) Acest virus 
poate contamina apa potabilă, poate fi introdus în alimente sau 
dispersat în atmosferă. Ingerarea, inhalarea sau contactul 
ochilor sau al unei răni de pe piele cu o cantitate infimă sunt  
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La 13 aprilie 1602, un cetăţean veneţian înainta 
conducerii republicii o petiţie împotriva propunerii de 
constituire a Fondaco dei Turchi, instituţie care urma să 
asigure casă şi masă negustorilor turci cu regim de 
vizitatori. Petiţionarul avertiza că prezenţa unui număr 
mare de turci, reuniţi în acelaşi loc, avea să conducă, în 
mod inevitabil, la construirea unei moschei.    
În era contemporană, factorul islamic determină nu doar 
mutaţii de ordin demografic sau geografic în peisajul 
european. Convieţuirea populaţiei majoritare europene 
cu imigranţii musulmani a generat fenomene sociale 
negative: apariţia unui nou tip de antisemitism, 
deplasarea ideologică a partidelor politice europene cu 
tradiţie spre extrema dreaptă a eşichierului politic, 
reconsiderarea ecuaţiilor politice naţionale în statele 
europene, dificultăţi în instituţionalizarea Uniunii 
Europene şi reconceptualizarea, dacă nu chiar 
reformularea, în întregime, a politicii externe europene. 
În state precum Franţa, Austria, Italia, Danemarca, Marea 
Britanie şi Olanda este puternic răspândită ideea că 
musulmanii nu reuşesc să se integreze în societate, iar 
partidele politice cu orientare de dreapta speculează 
această tendinţă a populaţiei autohtone, de marginalizare 
a comunităţii musulmane, folosind-o ca bază a platformei 
politice promovate în arena electorală. 
Chiar unii lideri politici de prim plan apelează la o retorică 
plină de ură când se referă la musulmani, bazându-se pe 
anxietatea populaţiei europene faţă de manifestările 
fundamentalist-islamice pentru a obţine voturi. De 
exemplu, Silvio Berlusconi, primul ministru italian, a 
declarat public că civilizaţia islamică este inferioară celei 
occidentale iar Patrich Dewael, ministrul de interne 
belgian a condamnat culturile unde „femeile sunt puse pe 
o poziţie inferioară, deoarece trebuie să-şi acopere 
trupurile”, făcând referire directă la practicile islamice.
Instituţionalizarea Islamului este un fenomen în progres în 
Europa, iar musulmanii de aici se identifică, mai degrabă, 
cu lumea islamică din care provin, decât cu naţiunile

europene în mijlocul cărora trăiesc în prezent. 
Musulmanii din Europa doresc să se integreze şi să 
respecte valorile statelor în care trăiesc dar, în acelaşi 
timp, să-şi păstreze identitatea islamică. Aceştia se tem 

că asimilarea în societatea europeană i-ar dezbrăca de 
propria identitate. Paradoxal este că, în conformitate cu 
unele studii efectuate în Franţa şi Germania, a II-a şi a III-a 
generaţie provenite din rândul imigranţilor musulmani 
sunt mai puţin integrate în societatea europeană decât au 
fost părinţii şi bunicii lor. 
Marginalizarea minorităţilor musulmane, lăsate să-şi 
regleze propriul comportament social, reprezintă efectul 
multiculturalismului occidental, care creează o bază 
difuză de nevoi şi servicii neluate în calcul de actorii 
instituţionali. Această stare de fapt generează subculturi 
opace, în care grupările fundamentalist-islamice 
acţionează fără a putea fi identificate. 
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De fapt, Europa este o societate închisă, când este vorba de Francis Fukuyama şi Samuel Huntington, care consideră că 
imigranţi. Tom Hundley subliniază că „Europa, cu o populaţie de elitele politice europene n-ar trebui să se ruşineze în a apăra 
imigranţi musulmani aflată în continuă creştere şi care le oferă tradiţiile culturale, precum umanismul şi creştinismul în faţa 
acestora oportunităţi relativ limitate de integrare socială şi prezenţei crescute a religiei islamice în Europa. De asemenea, 
economică, devine o fabrică de transformat indivizi frustraţi în Bat Ye`or argumentează că Europa este pe cale de a fi 
fundamentalişti sau chiar terorişti”. islamizată, evoluând de la o civilizaţie iudeo-creştină, cu 
Mai ales că adepţii fundamentalismului islamic din Marea elemente importante post-iluministe/seculare spre… Eurabia, o 
Britanie, Franţa şi Germania s-au dovedit capabili să societate musulmană, în care majoritatea iudeo-creştină 
manipuleze, cu o intenţie subversivă, anti-democratică, dispare cu repeziciune. 
sistemele legislative din aceste state. Printr-o serie de solicitări „Enclavele” musulmane reprezintă puncte „verzi” pe harta 
legale de acordare a unor drepturi speciale musulmanilor, Europei, numărul cartierelor în care pentru a locui trebuie să fii 
invocând doctrina multiculturalismului european, aceştia musulman fiind în creştere (multe dintre acestea reprezentând 
încearcă să submineze principiul statului secular, principiul un teren propice pentru apariţia alienării sociale), cu un nivel 
protecţiei egale în faţa legii sau sistemul public de şcolarizare, ridicat de şomaj, criminalitate şi sărăcie. Unele dintre aceste 
prevăzute de legislaţia statelor în care trăiesc. cartiere sunt zone ”pe aici nu se trece” pentru europeni (chiar şi 
Pentru musulmanii din Europa, multiculturalismul reprezintă pentru instituţiile de ordine publică), care se tem de comunitatea 
impunerea dhimmi-tudinii. De exemplu, imigranţii musulmani au locală.
cerut scutiri speciale de la legile de familie aplicate în societate, De menţionat însă că mulţi oameni de ştiinţă nu consideră 
dreptul de a exclude pe non  musulmani de la anumite întâlniri, aceste viziuni de transformare demografică şi culturală masivă a 
să jure în justiţie pe Coran şi nu pe Biblie, şi au cerut aplicarea Europei ca fiind realiste, dar nici nu consideră că musulmanii din 
legii islamice (Shari'a). Europa vor rămâne o minoritate infimă. Cel mai plauzibil 
Solicitările minorităţii musulmane par să depăşească scenariu indică faptul că populaţia musulmană va deveni cea 
capacitatea guvernelor europene de a trasa raţional, consistent mai mare minoritate din Europa, dar va rămâne totuşi o 
şi persuasiv limitele toleranţei. Se pare că europenii îi văd pe minoritate. 
musulmani ca pe o provocare directă la identitatea, la valorile Optimiştii prevăd că această prezenţă musulmană consistentă 
tradiţionale, aşa cum o demonstrează dezbaterile aprinse nu va distruge cultura şi societatea europeană existentă şi că va 
referitoare la purtarea vălului musulman (hijab) în şcoli, ajunge la o comuniune cu aceasta. Scepticii susţin că 
construirea de moschei, studierea religiei islamice în şcoli şi incapacitatea de integrare a musulmanilor în Europa, segregaţia 
ritualurile de înhumare ale musulmanilor. sau islamizarea nu pot fi considerate etape spre un trai comun 
Realitatea socială din statele Uniunii Europene, cunoscută sub cu europenii iar pesimiştii îşi menţin predicţiile că musulmanii nu 
denumirea de „Eurabia”, reprezintă o problemă majoră pentru sunt capabili să accepte valorile occidentale şi că democraţia, 
democraţiile occidentale, pe care elitele conducătoare toleranţa şi alte valori preţuite în Europa sunt străine lumii 
europene au tratat-o un timp îndelungat sub tutela falsei islamice.
înţelegeri a ceea ce reprezintă pluralismul liberal. Un exemplu în Oricare dintre aceste ipoteze se va dovedi a fi adevărată, 
acest sens este reprezentat de neutralitatea manifestată de succesul integrării sociale a musulmanilor este crucial pentru 
autorităţile franceze atunci când, într-o familie marocană, părinţii viitorul Europei!
şi-au forţat fiica să se mărite cu un candidat ales de aceştia, 
conform obiceiului musulman. Fiind confruntaţi cu refuzul fiicei 
lor, aceştia au trimis-o în Maroc, împotriva voinţei sale. 
Promovarea acestui tip de multiculturalism a avut drept efect 
izolarea comunităţilor musulmane în cartiere mărginaşe (ghetto-
uri), care reprezintă medii propice pentru promovarea unei 
versiuni intolerante a religiei islamice. 
Conform lui Pascal Bruckner, „Islamul face parte din peisajul 
european, are dreptul la libertatea de cult, la locuri de rugăciune, 
la respect! Dar trebuie să respecte secularismul european! Cel 
mai bun lucru pe care-l poate dori nu este „fobia” sau „filia”, ci 
indiferenţa binevoitoare a unei pieţe a spiritualităţii deschise 
tuturor credinţelor! ... Islamofobia este o invenţie abilă care 
reprezintă transformarea Islamului într-un obiect de care nu te 
poţi atinge fără a fi acuzat de rasism. Credinţa profetului 
Mohamed se drapează astfel în pelerina celui damnat, pentru a 
se feri şi de cel mai mic atac”. 
În acest curent de opinie, care străbate Europa, se înscriu şi 
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Se afirmă, tot mai frecvent, că lumea 
contemporană a ajuns la răscruce şi că nu crizele de 
materii prime, materiale, supraproducţie şi ale pieţelor de 
desfacere constituie principalul pericol pentru civilizaţia 
umană.
Cea mai importantă ameninţare şi, în acelaşi timp, sfidare 
a noului mileniu o reprezintă degradarea mediului 
înconjurător, ca urmare a activităţilor industriale, agricole, 
a războaielor, a experienţelor nucleare, chimice, biologice 
etc.
Securitatea indivizilor şi a comunităţilor umane implică 
astăzi, mai mult ca oricând, o securitate corespunzătoare 
a mediului, prin aceasta înţelegându-se prezervarea 
condiţiilor ecologice necesare supravieţuirii şi dezvoltării 
comunităţilor umane.

Evenimentele zilnice ne demonstrează că raporturile 
noastre cu planeta Pământ şi, deci, cu sistemele ei 
naturale, sunt într-o continuă schimbare, adesea în 
moduri pe care nu le controlăm şi nici măcar nu le 
înţelegem. În mai 1985, un grup de cercetători britanici a 
comunicat, pentru prima dată, reducerea drastică a 
stratului de ozon din atmosfera de deasupra Antarcticii. 
Descoperirea a fost confirmată, ulterior, şi de alţi oameni 
de ştiinţă, însă apariţia unei neaşteptate “găuri” în acest 
scut protector al Pământului a determinat, în acel 
moment, apariţia unui val de îngrijorare în întreaga 
comunitate ştiinţifică internaţională.
La sfârşitul lunii iulie 1986, o echipă de specialişti care 
studiase efectele creşterii concentraţiei de bioxid de 
carbon (CO2), precum şi a altor “gaze de seră” în 
atmosferă, a făcut cunoscut faptul că procesul de 
încălzire globală, care fusese prezis, a început. Trei luni 
mai târziu, cercetătorii de la Oficiul Geologic (Geological 
Survey) al Statelor Unite au anunţat încălzirea stratului de 
sol îngheţat de sub tundra arctică din Alaska cu 4-7 grade 
Fahrenheit (2,2-3,9 grade Celsius) pe parcursul ultimului 
secol, oferind dovezi suplimentare în sensul că încălzirea 
produsă de creşterea nivelului de CO2 este în 
desfăşurare.
În octombrie 1986, Academia Naţională de Ştiinţe a 
S.U.A. şi Institutul Smithsonian au organizat, la 
Washington, un Forum naţional care a avut în 
atenţie biodiversitatea. Expunerile celor aproape 
100  de  b io log i  de  seamă  pa r t i c i pan ţ i  au  
m a r c a t  t r a g e r e a  u n u i  c l a r  s e m n a l  d e  
a la rmă  p r i v i nd  amen in ţ ă r i l e  c rescânde  l a  
adresa unor speci i .  Oameni i  de şt i intă  au 
avertizat asupra perspectivei unui val de dispariţii în 
masă, apropiat ca mărime celui care a dus la eliminarea 
dinozaurilor şi a unei jumătăţi din toate celelalte specii 
existente pe Terra acum 65 de milioane de ani, cu 
deosebirea că  acel  cataclism  a  avut  cauze naturale, pe 
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când cel care se află acum în desfăşurare reprezintă o cadrul O.N.U., în anul 1983, a Comisiei Mondiale privind 
consecinţă a activităţii umane. Mediul Înconjurător şi Dezvoltarea, aceasta fiind însărcinată 
Aceste modificări în chimismul atmosferic, temperaturile de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să elaboreze 
globale şi abundenţa speciilor vii reflectă momentul o strategie pe termen lung privind mediul înconjurător, să 
depăşirii unor praguri esenţiale în evoluţia sistemelor fundamenteze un sistem de factori de protecţie a mediului, 
naturale, situaţie ce a început să diminueze capacitatea luând în considerare relaţiile dintre populaţii, resurse, mediu 
Pământului de a asigura existenţa unei populaţii umane în şi dezvoltare şi să definească problematica pe termen lung 
continuă creştere. S-a ajuns la situaţia paradoxală în care şi eforturile corespunzătoare pentru abordarea tematicii 
eforturile menite să asigure creşterea nivelului de trai protecţiei mediului.
reprezintă o ameninţare la însăşi existenţa vieţii pe Pământ. Dar momentul de referinţă care marchează o nouă viziune 
Niciodată nu s-a mai întâmplat ca atât de multe sisteme de dezvoltare a ţărilor lumii contemporane îl constituie 
vitale să se afle, simultan, în stare de dezechilibru. Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, 
În condiţiile în care atât de multe sisteme naturale au desfăşurată la Rio de Janeiro, în 1992. Cu acest 
devenit  instabile,  într-o  perioadă  atât  de  scurtă  de  timp, prilej, dezvoltarea  economică  şi  protecţia mediului au fost

schimbările discontinue, surprinzătoare şi rapide pot deveni  fundamentate pe un nou concept, cunoscut sub denumirea 
un lucru obişnuit. Tensiunile economice şi politice ce rezultă de dezvoltare durabilă, adoptându-se, în acest sens, 
din aceasta au început să copleşească capacitatea Agenda 21 şi Declaraţia de la Rio de Janeiro, documente -
guvernelor şi a persoanelor de a se adapta în mod program ale dezvoltării durabile, în care au fost prezentate 
corespunzător. Niciun stat nu poate stabiliza singur clima strategii ce conturau dezvoltarea umană prin creşterea 
Pământului, nu poate proteja pătura de ozon, păstra mantia economică bazată pe managementul durabil al resurselor 
de păduri şi soluri fertile ale planetei sau răsturna cursul naturale fundamentale şi a fost stabilit un plan de acţiune 
poluării acide şi cu metale grele a apelor subterane şi de pentru dezvoltarea globală a secolului XXI.
suprafaţă. Numai un angajament internaţional susţinut În Raportul Mondial cu privire la dezvoltarea umană, 
poate face faţă acestei situaţii. conceptul de dezvoltare durabilă a cunoscut consacrarea 
Conferinţa internaţională organizată la Stockholm (1972) definitivă, subliniindu-se necesitatea armonizării relaţiei 
marchează momentul în care omenirea a început să dintre economie şi ecologie.
recunoască faptul că problemele mediului înconjurător sunt Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă a fost 
inseparabile de cele ale bunăstării şi de procesele adoptată în anul 2001, la întâlnirea internaţională de lucru 
economice, fapt pentru care s-a căzut de acord asupra de la Göthenburg (Suedia), ca strategie pe termen lung ce 
necesităţii de a răspunde provocărilor ridicate de concentrează politicile de dezvoltare durabilă în domeniile 
deteriorarea mediului şi de a preveni agravarea economic, social şi protecţia mediului şi care a cunoscut o 
dezechilibrelor ecologice, în special prin reducerea poluării apreciere semnificativă în următorii ani. Prin cadrul de 
şi prevenirea epuizării resurselor. dezvoltare iniţiat în anul 2001, au fost identificate patru 
Conceptul de dezvoltare durabilă, considerat o nouă priorităţi: schimbarea climatică şi utilizarea energiei 
paradigmă a dezvoltării, a fost promovat în anul 1980 de “curate”, sănătatea publică, gestionarea responsabilă a 
către Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii, resurselor naturale, sistemele de transport şi utilizarea 
dar limitat la conservare, cu impact restrâns asupra gândirii terenurilor.
la nivel guvernamental. De aceea, se consideră că Cum ar putea schimbările de mediu să conducă la conflicte? 
elaborarea acestui concept este legată de înfiinţarea, în În  cadrul  Forumului  NATO  privind  securitatea  mediului,
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organizat la Bruxelles, în luna martie a acestui an, Martin Parry, în viitor, o sursă de conflict şi războaie” (Kofi Annan, 2001) .
preşedintele Grupului Interguvernamental pentru Schimbările Cu puţine excepţii, cercetătorii şi factorii de decizie nu au reuşit 
Climatice (Intergovermental Panel On Climate Change-IPCC), să adopte o abordare integrată şi multidisciplinară pentru analiza 
arată că un aspect fundamental al securităţii este reprezentat de raportului dintre acţiunea omului şi sistemele ecologice care-i 
accesul garantat la resurse esenţiale, cum sunt hrana, apa şi asigură existenţa. Deşi specializarea este de importanţă 
aşezările stabile. În lipsa acestuia apare un risc ridicat de esenţială pentru progresul sistematic al cunoaşterii, se constată 
producere a conflictelor intra şi interstatale, a fenomenului şi nevoia unei viziuni generalizatoare, care să integreze diferite 
migraţional, a instabilităţii globale. domenii ale cunoaşterii, să creeze punţi, în special între ştiinţele 
În acelaşi sens, unii experţi susţin faptul că schimbările de mediu sociale şi ştiinţele naturii.
pot răsturna balanţa de putere între state, fie la nivel regional, fie Această specializare pe planul cunoaşterii şi acţiunii, fără 
la nivel global, generând o stare de instabilitate, care ar putea contraponderea oferită de un mecanism integrator, se dovedeşte 
conduce la război. Astfel, pe măsură ce deteriorarea globală a a fi costisitoare sub aspect social. Într-o serie de domenii-cheie, 
mediului accentuează diferenţa dintre Nord şi Sud, naţiunile cum sunt cele privind evoluţia demografică, agricultura şi 
sărace se pot confrunta militar cu cele bogate pentru accesul la o strategiile economice, stabilirea opţiunilor şi priorităţilor politice 
parte mai mare a resurselor mondiale. Resursele energetice şi se face, adesea, pe baza unor informaţii atât de reduse, încât se 
de materii prime sunt în general limitate şi repartizate inegal pe dovedeşte contraproductivă. Acest adevăr este probabil cel mai 
suprafaţa planetei. Expansiunea industrială şi globalizarea evident în domeniul securităţii naţionale, în care procesul 
economică acţionează ca “devoratoare” de materii prime şi decizional este mai izolat faţă de cel din alte domenii.
produse energetice, bazându-se, în prezent, pe utilizarea Prognozele privind dinamica populaţiei suferă, de asemenea, de 
combustibililor fosili şi mai puţin a resurselor regenerabile. Unele pe urma existenţei unei baze limitate de informaţii, care sunt 
studii, realizate în ultimii ani, au arătat că, în condiţiile menţinerii aproape exclusiv de ordin demografic. Prognozele demografice 
ritmului consumului de combustibili, rezervele de petrol se vor alcătuite de specialiştii de la ONU şi de la Banca Mondială au, în 
epuiza în următorii 40-50 de ani, gazele naturale în cca. 60 ani, general, un caracter abstract, neconţinând evaluări ale efectului 
iar cărbunele peste 100 de ani. creşterii populaţiei asupra bazei locale de resurse.
Conform celor mai mulţi specialişti, securitatea unei ţări nu poate Până de curând, răspunderea pentru elaborarea cursului de 
fi asigurată în afara unei securităţi energetice a statului respectiv, perspectivă a dezvoltării a fost lăsată în seama economiştilor. Se 
care presupune producerea energiei necesare în propria ţară şi o consideră că o politică economică adecvată, care să asigure 
dependenţă minimă de exporturi. În acest context, se poate ritmuri înalte de acumulare şi de investiţii, este suficient pentru a 
prevedea că, odată ce producţia de hidrocarburi va atinge cote se pune în mişcare mecanismul creşterii economice, însă, pe 
maxime, iar consumul va continua să crească, în condiţiile măsura creşterii populaţiei şi intensificării presiunilor asupra 
menţinerii tendinţei ascendente a preţurilor, disputele şi factorilor de mediu, s-a întâmplat adesea ca strategiile naţionale 
conflictele pe marginea acestor resurse vor reprezenta o de dezvoltare, bazate pe considerente pur economice, să nu mai 
constantă pe agendele de securitate ale comunităţii poată garanta îmbunătăţirea în continuare a nivelului de trai.

Din punct de vedere analitic, efectele degradării ecologice sunt internaţionale.
Un studiu realizat în S.U.A. arată că, în totalitate, conflictele greu de separat de recesiunea economică, instabilitatea politică 
majore desfăşurate pe parcursul anilor 2006-2007, au implicat în sau tulburările sociale. Însă, fără o bază integrată de informaţii şi 
special ţări bogate în resurse energetice. analiză, s-ar putea să nu mai fie posibilă formularea unei politici 
Explozia demografică, epuizarea rezervelor de apă şi a care să corespundă condiţiilor în care Terra a depăşit peste 6 
resurselor solului, urmate de o scădere drastică a rezervelor de miliarde de locuitori.
hrană pot genera valuri de “refugiaţi de mediu” care vor avea 
efecte destabilizatoare asupra ordinii interne a ţărilor ce urmează 
să-i găzduiască, precum şi asupra stabilităţii la nivel 
internaţional. 
Riscul unor conflicte având la bază accesul, controlul şi 
exploatarea resurselor naturale se va menţine în continuare 
destul de ridicat, acesta putând lua forme diverse, de la un război 
clasic, care implică forţa militară, până la lupte interne pentru 
putere între diferite facţiuni politice, etnice sau tribale (de 
exemplu, în Africa). În acest sens, dacă ne referim numai la apă, 
putem aminti spusele unor mari oameni politici: 
“Cel care va putea rezolva problema apei va merita două Premii 
Nobel, unul pentru pace şi celălalt pentru ştiinţă” (J.F. Kennedy);
“Următorul război din Orientul Mijlociu se va purta pentru apă, nu 
pentru politică” (Boutros Boutros Ghali, 1985);
“Competiţia aprigă pentru apa potabilă poate deveni foarte uşor, 
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structurale şi se referă la integrarea pe scară largă a Societatea românească se află în mijlocul unor 
managementului cunoştinţelor şi a informaţiei.profunde transformări economice şi sociale, cauzate de 
În orice societate, dar cu precădere în societatea adoptarea şi aplicarea unei noi doctrine politice de 
informaţională - societate bazată pe cunoaştere, dezvoltare în România, cea a societăţii informaţionale, a 
infrastructurile critice pot fi caracterizate ca acelea care societăţii bazate pe cunoaştere. Schimbările aşteptate în 
asigură „linia vieţii” (lifeline infrastructures), de care viitor, de la o societate bazată eminamente pe resurse 
societatea contemporană este în prezent total materiale, la o societate a utilizării resurselor inteligente, 
dependentă.care se profilează deja astăzi, constituie transformări 
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Definire
Cu toate că nu există o definiţie acceptată universal, prin 
infrastructuri critice se denumesc, în general, acele facilităţi, 
servicii şi sisteme informatice care sunt atât de vitale pentru 
o naţiune, astfel încât scoaterea din funcţiune sau 
distrugerea lor pot avea efecte de destabilizare asupra 
securităţii naţionale, economiei naţionale, stării de sănătate 
a populaţiei şi asupra funcţionării eficiente a guvernului. 
Infrastructurile critice sunt determinante în stabilitatea, 
siguranţa şi securitatea sistemelor, având un rol important în 
derularea proceselor economice, sociale, politice, 
informaţionale şi militare.
În majoritatea ţărilor, această definiţie a evoluat, de-a lungul 
anilor, ajungând să includă: sistemele de comunicaţie, 
sursele de apă şi energie şi reţelele de distribuţie ale 
acestora, sistemele de producţie şi distribuţie a hranei, 
instituţiile de sănătate, sistemele de transport, serviciile 
financiar-bancare, instituţiile de apărare şi de ordine publică 
(armata, jandarmeria şi poliţia).
Analizând conceptele enumerate şi interdependenţele 
dintre ele, se observă că reţelele de comunicaţii şi informaţii, 
împreună cu energia, stau la baza majorităţii infrastructurilor 
critice. Pe măsură ce reţelele de comunicaţii au devenit 
parte a vieţii cotidiene, a crescut şi dependenţa noastră faţă 
de infrastructura adiacentă şi, în consecinţă, s-a înregistrat o 
creştere în număr şi impact a atacurilor ostile asupra 
acestora. Anumiţi factori, precum descoperirea unor noi 
forme de atac informatic, disponibilitatea şi răspândirea pe 
scară largă a instrumentelor de atac, precum şi deficienţele 
programelor informatice folosite la nivel mondial, au condus 
la creşterea vulnerabilităţii reţelelor de comunicaţii.
Ameninţări
Modul de abordare a vulnerabilităţilor şi riscurilor societăţii 
informaţionale - societate bazată pe cunoaştere - trebuie să 
ţină cont de faptul că, în acest tip de societate, 
infrastructurile critice sunt expuse la noi tipuri de pericole, 
denumite pericole cibernetice (cyberthreats). Atât 
deţinătorii, cât şi cei care operează infrastructurile critice de 
comunicaţii, sunt astăzi în prima linie în ceea ce priveşte 
efortul pentru asigurarea securităţii acestora, un grad ridicat 
de vulnerabilitate la nivelul acestora având efecte negative 
asupra infrastructurilor dependente şi, implicit, asupra 
securităţii naţionale, competitivităţii economice şi a 
bunăstării la nivel naţional.
Securitatea infrastructurilor critice de comunicaţii are drept 
obiectiv contracararea riscurilor generate de acţiuni ostile, 
precum şi a celor produse de accidente sau forţe ale naturii 
şi trebuie să prevadă măsurile de restabilire a funcţionării 
activităţilor în cazul distrugerii sau avarierii elementelor de 
infrastructură.
Securitatea infrastructurilor critice de comunicaţii are drept

obiectiv contracararea riscurilor generate de acţiuni ostile, 
precum şi a celor produse de accidente sau forţe ale naturii.
Protecţia sistemelor de comunicaţii presupune identificarea 
vulnerabilităţilor, respectiv identificarea unor ansambluri de 
evenimente externe acestora, care pun în pericol existenţa 
infrastructurilor tehnice, ale sistemelor informatice, 
concepte reprezentând elemente de iniţiere în cazul 
analizelor de risc specializate şi luând în considerare 
apariţia elementelor de hazard şi consecinţele negative ale 
propagării dezastrelor.
Pericolele care ameninţă infrastructurile critice de 
comunicaţii vizează, în primul rând, reţelele, nodurile de 
reţea şi centrele vitale, mai exact sistemele fizice ale 
acestora (calculatoare, provideri, conexiuni şi noduri de 
reţea etc.), celelalte infrastructuri care adăpostesc astfel de 
mijloace (clădiri, reţele de energie electrică, cabluri, fibră 
optică şi alte componente), precum şi sistemele de 
tehnologie a informaţiei (linii de producţie, sisteme de 
aprovizionare cu materiale strategice, infrastructuri de 
resurse, institute de cercetare, sisteme de comunicaţii). În 
aceeaşi măsură, ele vizează şi depozitele de date şi 
programe, sistemele de păstrare şi distribuţie a informaţiei şi 
suportul material al bazelor de date.
În contextul interdependenţelor dintre infrastructuri, 
deficienţele din reţelele de comunicaţii pot afecta serviciile 
cu valoare financiară ridicată, cum ar fi cele bancare şi de e-
comerţ, schimburile comerciale şi cele de date la nivel 
mondial, sectoare industriale, cum ar fi transportul aerian şi 
naval, tranzitul de mărfuri. De exemplu, cu toate că sistemul 
GPS (Global Positioning System) este folosit ca instrument 
de navigaţie pentru aeronave, nave şi automobile, sau ca 
instrument de poziţionare în timpul operaţiunilor militare, 
acesta este foarte vulnerabil, întrucât eforturile de 
dezvoltare s-au concentrat pe crearea unor sisteme 
avansate de recuperare, în defavoarea elementelor tehnice 
de securitate.
Datorită evoluţiei tehnologiei telefoniei mobile, în sensul 
utilizării la scară din ce în ce mai largă a dispozitivelor 
celulare, ca platforme de calcul de uz general, au apărut şi 
noi ameninţări în domeniul comunicaţiilor. Cea mai mare 
parte a programelor software implementate în aceste 
dispozitive provine de la un număr mic de producători, 
situaţie care uşurează familiarizarea potenţialilor atacatori 
cu arhitectura acestor programe şi, ulterior, exploatarea 
vulnerabilităţilor existente. De asemenea, popularitatea 
conectării la Internet, prin intermediul tehnologiei wireless, 
complică auditarea şi controlul configurărilor, în acelaşi timp 
facilitând expunerea reţelelor interne la aceleaşi moduri de 
atac precum cele conectate la Internet.
Din punct de vedere al sursei ameninţării, pericolele care 

 vizează  infrastructurile  critice  de comunicaţii  pot fi grupate 
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în: pericole rezultate din dinamica fizică a Pământului, din cea 
imprevizibilă a fenomenelor meteorologice, dar şi din capacitatea 
posibilă a omului de a produce astfel de evenimente şi a le folosi 
ca arme (furtuni, inundaţii, alunecări de teren, erupţii vulcanice 
etc.) şi pericole rezultate din activitatea oamenilor. Acestea din 
urmă pot fi încadrate, la rândul lor, în două categorii:
1. intrinseci activităţii omeneşti (îmbătrânirea şi degradarea 
infrastructurilor din cauza utilizării îndelungate, lipsei de protecţie 
sau protecţiei insuficiente, distrugerii accidentale a unor 
componente sau a unor structuri, erorii umane etc.)
2. provocate în mod intenţionat, folosite ca mijloace 
neconvenţionale de confruntare/luptă: pericole rezultate din lupta 
dintre marile firme pentru supremaţia IT, pentru resurse şi pentru 
pieţe (spionaj industrial), ameninţări asimetrice (război 
informatic), activitatea criminală a hackerilor şi cyberterorismul.

R ă z b o i u l  i n f o r m a t i c   ( C y b e r  W a r )
În ultimul timp, analiştii acordă atenţie sporită atacurilor 
informatice organizate, capabile să cauzeze destabilizarea 
infrastructurilor de interes naţional / strategic, a economiei sau 
chiar a tuturor componentelor securităţii naţionale. Acest tip de 
atacuri asupra reţelelor informaţionale ale oricărei ţări pot avea 
consecinţe grave, cum ar fi întreruperea funcţionării unor 
componente-cheie sau provocarea unor pierderi de venituri şi 
proprietăţi intelectuale. Instrumentele şi metodologiile înfăptuirii 
atacurilor sunt larg răspândite, iar capacităţile tehnice ale 
utilizatorilor decişi să provoace un adevărat dezastru sunt în 
continuă creştere. De exemplu, atacurile de tip DoS nu sunt 
consumatoare de resurse, nu presupun costuri mari, în raport cu 
efectele produse, sunt uşor de pus în practică şi dificil de 
demascat, întrucât sunt realizate, în special, prin intermediul unor 
calculatoare din reţelele vizate, fără ca utilizatorii să îşi dea 
seama.
Internetul a creat posibilitatea ca un stat să obţină informaţii 
secrete ce aparţin unei alte ţări, folosind doar specialişti în atacuri 
informatice, această metodă având avantaje imediate, în sensul 
că se înlătură obligativitatea antrenării pe un termen îndelungat a 
unui spion clasic, care să facă aceeaşi muncă. Cel puţin 120 de 
state din întreaga lume dezvoltă metode de folosire a Internetului 
în scopuri nocive, de la influenţarea pieţelor financiare, până la 
atacarea reţelelor guvernamentale sau militare.  Atacurile 
vizează informaţii politice, economice şi tehnologice şi deja nu 
mai reprezintă doar un pericol la adresa industriei sau a unor 
indivizi, ci s-au transformat într-o ameninţare la adresa securităţii 
naţionale. Mai mult, un studiu recent publicat arată că un „război 
rece” informatic, în care să fie implicate majoritatea statelor de pe 
glob, ar putea fi cea mai mare ameninţare la adresa securităţii 
naţionale în următorul deceniu. Cel puţin 120 de state din 
întreaga lume dezvoltă metode de folosire a Internetului în 
scopuri nocive, de la influenţarea pieţelor financiare, până la 
atacarea reţelelor guvernamentale sau militare.
S.U.A. constituie cea mai frecventă ţintă a atacurilor, fiind urmate 
de Marea Britanie şi Franţa, în timp ce principalele ţări din care se 
consideră că pornesc atacurile sunt China şi Rusia. Eforturile 
colective ale adversarilor afectează S.U.A. de mulţi ani, având 
consecinţe alarmante pentru analişti, asupra armatei şi 
economiei americane. Spionajul industrial la scară largă a avut

efecte negative asupra economiei americane, întrucât a permis 
firmelor străine să câştige un uşor avantaj competitiv în faţa 
firmelor americane. În cazul industriei de apărare, spionajul a 
erodat supremaţia militară americană, prin faptul că a permis 
armatelor străine să obţină capabilităţi sofisticate, pe care, în mod 
normal, le-ar fi dezvoltat în decursul mai multor ani. Activităţile de 
spionaj ale Chinei asupra S.U.A. sunt considerate de experţii 
americani cea mai importantă unealtă de spionaj a acestei ţări şi 
singurul mare risc la adresa securităţii tehnologice americane. 
Primele unităţi chineze de specialişti în atacuri informatice, 
denumite de contraspionajul american „Titan Rain”, au fost create 
de armată încă din anul 2003. În anul 2006, China a atacat patru 
reţele aparţinând unor agenţii guvernamentale americane cu rol 
în securitate, iar în 2007 a executat cel mai de succes atac 
informatic asupra S.U.A., spionii reuşind să acceseze 
computerele Departamentului American al Apărării.China nu s-a 
focalizat însă exclusiv asupra reţelelor americane, în decembrie 
2005 atacând, prin intermediul unor viruşi de tip troian, care 
trimiteau informaţii despre documentele stocate în sistemele 
informatice, mai multe calculatoare din birourile parlamentarilor 
britanici. La scurtă vreme după ce incidentul de securitate a 
devenit public, mai multe state, printre care Germania, Canada şi 
Franţa au anunţat că au fost victimele unor atacuri similare.
La nivel mondial, domeniile aferente protecţiei infrastructurilor 
critice CIP/CIIP sunt de mare interes şi actualitate, aspectul fiind 
reflectat de multitudinea de organizaţii şi instituţii internaţionale 
(Uniunea Europeană, N.A.T.O., G8, O.E.C.D., O.N.U.) care îşi 
îndreaptă atenţia şi eforturile spre această zonă, în special, 
pentru cooperare, schimb de informaţii şi de semnarea unor 
parteneriate, înţelegeri, reguli sau practici comune în domeniul de 
referinţă, întrucât ameninţările îndreptate asupra infrastructurilor 
critice, din diversele sectoare de activitate economică, prezintă, 
în marea majoritate a cazurilor, un caracter extrateritorial cu 
influenţe regionale, fără limite funcţional-teritoriale sau 
geografice, iar vulnerabilităţile şi interdependenţele dintre aceste 
infrastructuri au un caracter transfrontalier.
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O multitudine de organizaţii şi instituţii internaţionale Rusia a fost acuzată că a declanşat cel mai puternic şi mai 
(Uniunea Europeană, N.A.T.O., G8, O.E.C.D., O.N.U.) îşi bine organizat atac DoS din istorie asupra serverelor a 
îndreaptă atenţia şi eforturile spre  domeniul CIP/CIIP. peste 20 de instituţii guvernamentale ale Georgiei, precum 
Prin planul de acţiune intitulat “eEurope 2005: An Preşedinţia, unele ministere şi bănci de stat, forţând 
Information Society for All”, Uniunea Europeană a autorităţile să mute site-urile pe servere securizate din 
recunoscut, la rândul ei, rolul important al securităţii S.U.A., Germania şi Estonia. Potrivit specialiştilor, atacurile 
informaţiei în era tehnologică/cunoaşterii, care depinde au fost lansate prin intermediul unor sisteme localizate în 
fundamental de comportamentul uman şi de modul de Rusia, Macedonia, România, Guatemala, S.U.A., Franţa, 
cunoaştere a ameninţărilor şi de managementul acestora. Spania, Indonezia şi Japonia;
Activităţile din domeniul măsurilor de protecţie şi securitate - august 2008: hackeri albanezi din Kosovo şi 
a infrastructurilor critice europene de comunicaţii (care Albania au declanşat atacuri masive asupra serverelor care 
includ aspecte tehnice, sociale, politice şi de legalitate) sunt asigură activitatea instituţiilor guvernamentale din Serbia şi 
realizate de către: Comitetul European de Standardizare Muntenegru. Printre instituţiile vizate s-au numărat 
(C.E.N.), Institutul European de Standardizare în Parlamentul, Ministerul sârb al Agriculturii şi Biserica 
Telecomunicaţii (E.T.S.I.), Agenţia Europeană de Securitate Ortodoxă din Serbia, asupra ultimei instituţii fiind coordonat 
a Reţelelor şi Informaţiei (E.N.I.S.A.) etc. un atac de tip DoS.
La nivelul N.A.T.O., cu ocazia summit-ului de la Bucureşti Concluzii
din 3 aprilie 2008, liderii organizaţiei au decis să înfiinţeze În perspectiva accentuării, în România, a introducerii şi 
structurile şi autorităţile ce vor îndeplini noua abordare promovării elementelor societăţii informaţionale, 
coordonată de contracarare a atacurilor informatice, dependenţa în creştere faţă de infrastructurile critice ale 
afirmându-şi totodată angajamentul faţă de eforturile de societăţii, în special dependenţa fiecăruia dintre noi faţă de 
întărire a apărării sistemelor informatice „cheie” ale Alianţei sistemele de producere, distribuţie şi transport ale energiei 
împotriva atacurilor cibernetice. electrice, sistemele de comunicaţii şi sistemele de 
Atacuri informatice cunoscute, având ca ţinte calculatoare reprezintă un aspect nou, ce va trebui 
infrastructuri critice ale unor state controlat, în perspectiva asigurării securităţii naţionale.

- martie 1999: Serbia a lansat un atac de tip DoS Astfel, pe măsură ce vom face eforturi pentru a atinge 
asupra serverelor de web şi de mail ale N.A.T.O., dar nu a scopurile şi avantajele societăţii informaţionale, în paralel 
reuşit să producă pagube mari, acestea fiind foarte bine trebuie să avem în vedere că vulnerabilităţile 
securizate; infrastructurilor critice  se vor accentua în fiecare stadiu, 

- aprilie - mai 2007: în Estonia, stat cu o industrie fiind necesare eforturi pentru proiectarea de structuri şi 
informatică înfloritoare, ceea ce i-a atras şi denumirea de  reţele de comunicaţii, capabile să răspundă noii geografii a 
E-stonia, atacuri informatice de mare amploare au dus la vulnerabilităţilor şi riscurilor la adresa securităţii 
închiderea, pentru câteva zile, a site-urilor guvernului şi a infrastructurilor critice din România.
majorităţii băncilor şi a afectat funcţionarea a numeroase 
companii din ţară. Reprezentanţii Estoniei au acuzat Rusia 
că ar fi organizat aceste atacuri, după ce au descoperit că 
unele operaţiuni au fost lansate de la IP-uri aparţinând unor 
servere ale administraţiei ruse;

- iunie 2008: după ce Parlamentul Lituaniei a votat 
interzicerea simbolurilor sovietice şi naziste şi interpretarea 
imnului U.R.S.S. la reuniunile publice, mai multe site-uri 
oficiale s-au confruntat cu atacuri electronice, în urma 
cărora au fost postate pe aceste pagini însemne sovietice şi 
sloganuri antilituaniene;

- iulie 2008: în urma unui atac informatic, lansat 
probabil din România, care a vizat site-ul administraţiei 
fiscale a Lituaniei, instituţia a fost nevoită să îşi închidă 
serviciile on-line de plată a taxelor şi să blocheze accesul de 
la anumite servere, nefiind înregistrate pierderi de date;

- august 2008: Rusia a lansat un atac armat asupra 
Georgiei, desfăşurându-se, în paralel, un război informatic 
asupra serverelor publice georgiene. În acest context, 
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german. În 1931, serviciul şi-a lărgit aria de 
responsabilitate prin evaluarea ameninţărilor la adresa 
siguranţei naţionale în care intrau actele subversive 
comuniste comise pe plan internaţional şi, ulterior, 
fascismul. 
În martie 1909, premierul britanic, Herbert Henry Asquith, a 
cerut Comisiei Apărării Imperiale să aibă în vedere 

pericolele pe care le prezintă spionajul 
german pentru porturile navale britanice.
La 1 octombrie 1909, în urma recomandărilor 
Comisiei, căpitanul Vernon Kell ('K') din 
cadrul regimentului sudic Staffordshire şi 
căpitanul Mansfield Cumming ('C') din cadrul 
marinei regale, au înfiinţat împreună Biroul 
Serviciului Secret. Pentru a îndeplini cerinţa 
amiralităţii privind informaţiile despre marina 
germană, Kell şi Cumming au decis să-şi 
împartă activităţile. Aşadar, 'K' răspundea de 
contraspionaj pe teritoriul insulelor britanice, 
iar 'C' răspundea de culegerea de informaţii 
din exterior. 
Începând din martie 1909 şi până la 
izbucnirea primului război mondial, Biroul 

Serviciului Secret a identificat şi arestat peste 30 de spioni, 
anihilând astfel reţeaua de spioni a serviciului german. La 
momentul acela, Biroul dispunea doar de 10 cadre, cu tot 
cu Kell. Biroul a fost mobilizat rapid şi a devenit o ramură a 
Ministerului de Război. În ianuarie 1916, a început să facă 
parte din noua Direcţie de informaţii militare şi a primit 

  titulatura de MI5. 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
dispune de trei servicii de informaţii şi securitate, 
cunoscute sub numele colectiv de 'Agenţiile':  Serviciul de 
Securitate (MI5), Serviciul Secret de Informaţii (SIS/MI6) şi 
Centrul Guvernamental de Comunicaţii (GCHQ). 
Activitatea şi rolul celor trei au fost stabilite pe baza:
– Legii Serviciului de Securitate din 1989 (amendată în 
1996);
– Legii Serviciilor de Informaţii din 1994  
(referitoare la GCHQ şi SIS), amendată 
prin Legea privind anti-terorismul, 
infracţiunile şi securitatea din 2001;
– Reglementarea Legi i  pr iv ind 
competenţele de investigare (RIPA) din 
2000.
Aparatul informativ britanic mai cuprinde 
Serviciul Militar de Informaţii (DIS), parte 
integrantă a Ministerului Apărării, Centrul 
Comun de Analiză pe probleme de 
Terorism (JTAC) şi Aparatul informativ 
central din cadrul Biroului Cabinetului 
britanic.

I. Serviciul de Securitate (The Secret Service) 

Istoric 
Serviciul de Securitate, cunoscut şi sub numele de MI5, a 
luat fiinţă în 1909 ca ramură internă a Biroului Serviciului 
Secret, sub conducerea căpitanului de armată (ulterior Sir) 
Vernon Kell, însărcinat cu combaterea contraspionajului
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Legislaţia din timpul războiului a sporit responsabilităţile celui de-al doilea război mondial, MI5 era bine înzestrat 
MI5, care includeau acum coordonarea strategiei pentru a răspunde numeroaselor sale sarcini, printre care 
guvernamentale privind regimul străinilor, verificările şi alte se numărau: contra-spionajul; monitorizarea şi consilierea 
măsuri de securitate la fabricile de muniţie. MI5 a început să privind prizonierii; verificările pentru departementele 
se ocupe şi de controlul activităţilor de contraspionaj în guvernamentale; vizitarea firmelor implicate în efectuarea 
întreg imperiul. La sfârşitul războiului, răstimp în care au mai de lucrări de război pentru a le oferi consultanţă în domeniul 
fost identificaţi şi arestaţi alţi 35 de spioni, personalul MI5 măsurilor de securitate împotriva spionajului şi sabotajului; 
era alcătuit din 850 de cadre. soluţionarea relatărilor publicului privind activităţile 
După lovitura de stat bolşevică din octombrie 1917, MI5 a suspecte. La începutul anului 1939, efectivul serviciului 
început să se ocupe de ameninţările subversiunii comuniste consta în doar 30 de ofiţeri, iar secţia de supraveghere 
din cadrul serviciilor militare şi de sabotajul împotriva număra doar 6 cadre. În plus, pentru a înrăutăţi lucrurile, în 
dispozitivelor militare. La 15 octombrie 1931, serviciului i-a septembrie 1940 o mare parte a arhivelor serviciului a fost 
revenit sarcina oficială de a evalua toate ameninţările la distrusă de bombardamentele nemţilor. 
adresa securităţii naţionale a Regatului Unit, cu excepţia Cu puţin timp înainte de izbucnirea celui de-al doilea război 
celor reprezentate de teroriştii şi anarhiştii irlandezi. mondial, serviciul şi-a mutat sediul la Wormwood Scrubs 
Această dată marchează înfiinţarea Serviciului de Prison, dar la sfârşitul anilor '40 cea mai mare parte a 
Securitate, dar denumirea de MI5 a rămas populară până personalului a fost evacuată la Blenheim Palace. La 
astăzi. începutul anului 1941, Sir David Petrie a fost numit primul 
În urma ascensiunii lui Hitler la putere, noul serviciu a trebuit director general al Serviciului de Securitate şi a primit 
să se confrunte cu ameninţarea subversiunii venită din resursele necesare pentru a reconstrui o organizaţie solidă. 
partea fasciştilor. Cu toate acestea, la momentul izbucnirii Luarea  de  prizonieri  la  izbucnirea  războiului  i-a  lăsat pe 
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nemţi practic fără nici un agent. În plus, la studierea arhivelor Popular Libian, din 1984, au testat procedurile în curs de 
serviciului german de informaţii, după 1945, s-a descoperit că dezvoltare ale Serviciului şi legăturile sale cu alte agenţii. In 
toţi cei 200 de agenţi germani din perioada războiului fuseseră această perioadă, Serviciul a jucat un rol decisiv în crearea 
identificaţi şi capturaţi cu succes. Câţiva dintre ei au fost unei reţele eficiente de cooperare pe linie de terorism cu 
'convertiţi' şi au devenit agenţi dubli, furnizând nemţilor serviciile de informaţii şi securitate occidentale. 
informaţii false cu privire la strategia militară pe toată perioada În 1983, Michael Bettaney, cadru MI5 care oferise informaţii 
războiului: celebrul sistem 'Double Cross'.  Această KGB-ului, a fost depistat, pus sub acuzare şi ulterior 
înşelătorie a contribuit la succesul Forţelor Aliate care au condamnat pentru spionaj. În urma unei anchete a Comisiei 
debarcat în Normandia în 'Ziua Z' din iunie 1944. de Securitate, ale cărei concluzii au fost decisive pentru 
În iunie 1952, premierul  Winston Churchill i-a delegat propria activitatea Serviciului, Sir Antony Duff a fost numit director 
răspundere privind activitatea serviciului ministrului de general. El a iniţiat dezbaterile care au pus bazele Serviciului 
interne, Sir David Maxwell Fyfe, care a emis o directivă în forma sa actuală, consolidate ulterior de statutul legal ce i s-
stipulând atribuţiile MI5 şi rolul directorului general. Această a conferit prin Legea Serviciului de Securitate din 1989. 
directivă a stat la baza activităţii serviciului până în 1989, când Schimbări majore în activitatea Serviciului au avut loc la 
legea privind Serviciul de Securitate i-a conferit pentru prima începutul anilor '90, odată cu sfârşitul războiului rece. 
dată o bază statutară. Ameninţările reprezentate de subversiune s-au diminuat, iar 
La începutul anilor '50, personalul serviciului număra 850 de ameninţările de spionaj, deşi au persistat, au solicitat mai 
cadre. Printre acestea se numărau şi 40 de ofiţeri de legătură puţin eforturile Serviciului.
din străinătate, care ofereau consultanţă şi asistenţă Însă terorismul nu a regresat. În octombrie 1992, 
guvernelor din Commonwealth şi coloniilor. După înfrângerea responsabilitatea faţă de coordonarea activităţilor informative 
Germaniei naziste şi începutul războiului rece, Serviciul şi-a împotriva terorismului republican irlandez pe teritoriul Marii 
îndreptat atenţia asupra ameninţării reprezentate de Uniunea Britanii i-a fost transferată Serviciului. În noua sa configuraţie, 
Sovietică. De câtva timp, acesta viza activităţile Partidului MI5 s-a inspirat din experienţa dobândită în anii '70 şi '80, 
Comunist al Marii Britanii, care la începutulul anilor '40 se afla când a desfăşurat activităţi informative pe termen lung pentru 
la apogeu, însumând 55.000 de membri. combaterea altor forme de terorism. În perioada 1992 - aprilie 
În martie 1948, premierul Clement Attlee declara că atât 1998, în urma cooperării dintre MI5 şi Poliţie pe linia 
comuniştii, cât şi fasciştii urmează să fie excluşi din activităţi combaterii terorismului republican irlandez, au fost 
“vitale pentru securitatea statului”. Acest lucru s-a materializat pronunţate 18 condamnări pentru delicte teroriste. 
prin crearea sistemului de verificări, pe care Serviciul a fost Numeroase atentate teroriste, printre care atacuri cu bombă 
însărcinat să îl susţină. Cazurile Philby, Burgess şi în special asupra unor mari centre comerciale, au fost împiedicate. În 
MacLean au demonstrat eficacitatea serviciului de informaţii ultimii ani au avut loc schimbări semnificative. Serviciul are un 
rus în recrutarea de spioni motivaţi ideologic în Marea rol în cooperarea cu alte departe şi agenţii guvernamentale, în 
Britanie, în perioada premergătoare războiului. scopul prevenirii proliferării armelor de distrugere în masă. În 
În anii' 60, identificarea cu succes a unui număr de spioni,  1996, legea Serviciului de Securitate a fost amendată pentru a 
printre care şi George Blake, ofiţer al Serviciului Secret de conferi Serviciului atribuţii suplimentare pentru susţinerea 
Informaţii, cercul de spioni de la Portland şi recrutarea de Poliţiei şi altor agenţii responsabile cu aplicarea legii în 
către KGB, la Moscova, a lui John Vassall, un angajat al prevenirea şi detectarea delictelor grave. 
Amiralităţii, au demonstrat necesitatea unor eforturi sporite pe Controlul  asupra activităţii Serviciului s-a intensificat şi el: în 
linie de contraspionaj. Raportul lordului Denning cu privire la 1994 a fost înfiinţată Comisia de Informaţii şi Securitate, în 
Afacerea Profumo din 1963 a făcut publice, în premieră, baza legii Serviciilor de Informaţii, care completează măsurile 
detalii privind rolul şi responsabilităţile Serviciului. Această de control a activităţii Serviciului deja aflate în vigoare. 
perioadă din istoria sa a culminat, în 1971, cu expulzarea Ulterior, au fost adoptate măsuri pentru a furniza publicului cât 
masivă din Marea Britanie a 105 cadre sovietice care mai multe informaţii despre activitatea Serviciului, fără însă a 
periclitaseră grav operaţiunile serviciului rus de informaţii la prejudicia eficacitatea sa operativă sau a-i pune în pericol pe 
Londra. agenţii şi cadrele sale. Primul pas major în această direcţie a 
La sfârşitul anilor '70, resursele Serviciului au fost fost publicarea, în 1993, a primei ediţii a unei broşuri care 
redirecţionate de la activităţile care vizau subversiunile la conţinea o adresă pentru corespondenţa publică. O ediţie 
terorismul irlandez şi internaţional. Activităţile pe linie de revizuită a acesteia a fost editată în 1996. 
antiterorism ale Serviciului au demarat la sfârşitul anilor '60, Alte măsuri de deschidere au inclus discursurile publice ale 
ca reacţie la problema tot mai pregnantă a terorismului directorului general, precum cursul Dimbleby ţinut în 1994 de 
palestinian. Incidente majore, precum asediul terorist asupra directorul general Stella Rimington; recrutarea de personal 
ambasadei iraniene de la Londra, din 1980, şi asupra Biroului prin  anunţuri  publice;  în  1997,  Biroul  Arhivelor Naţionale  a 
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făcut publice arhivele din primii ani de activitate ai Serviciului.
În 1952, la începutul războiului rece, activitatea Serviciului şi 
responsabilităţile directorului general erau stipulate într-un 
ordin ale cărui prevederi au fost mai târziu incorporate în 
Legea Serviciului Secret din 1989. 
În prezent, această lege reprezintă statutul Serviciului, care 
se subordonează Ministrului de Interne. Legea precizează şi 
rolul Serviciului, precum şi anumite reglementări şi măsuri de 
supraveghere.

Atribuţii
Ca serviciu de informaţii responsabil cu securitatea internă a 
Marii Britanii, scopul său este de a proteja statul de 
ameninţările grave, organizate în secret, în principal de 
terorism, spionaj şi acte subversive. Odată cu aprobarea 
Legii Serviciului Secret, în 1996, rolul său s-a extins la 
sprijinirea agenţiilor de aplicare a legii în domeniul crimei 
organizate. 
In cadrul aparatului informativ al Marii Britanii, Serviciului îi 
revin următoarele sarcini: 
investigarea ameninţărilor prin culegerea, analiza şi 
evaluarea informaţiilor; 
contracararea ameninţărilor specifice, acţionând, dacă este 
cazul, împreună cu alte organisme;  
informarea guvernului şi altor factori, după caz, cu privire la 
natura ameninţării şi la măsurile de protecţie şi securitate ce 
se impun.
Serviciul de Securitate nu are putere executivă; în cazurile 
pasibile de urmărire penală se conlucrează îndeaproape cu 
Poliţia sau cu Serviciul regal al vămilor şi accizelor pentru 
luarea măsurilor adecvate. 
De la înfiinţarea Agenţiei pentru combaterea crimei 
organizate deosebit de grave, Serviciul şi-a suspendat 
activitatea în acest domeniu, pentru a concentra mai multe 
resurse în domeniul combaterii terorismului. 
Actualul director general al Serviciului de Securitate este 
Jonathan Evans, fostul adjunct al MI5, numit în funcţie în data 
de 21.04.2007.
Sediul Serviciului este în Thames House, Londra.
Bugetul alocat celor trei servicii (milioane lire sterline) este 
următorul: 

             2004/05       2005/06   2006/07     2007/08 
            1126,6        1266,0       1336,0       1381,81,3 

Numărul angajaţilor şi structura Serviciului au suferit 
modificări considerabile în ultimii ani şi îşi vor menţine 
această tendinţă pentru a reflecta dinamica ameninţărilor, 
noile metode de lucru, resursele disponibile şi implementarea 
noilor tehnologii (IT).
În prezent, Serviciul se află în proces de extindere pentru a 
putea acoperi volumul mai mare de lucru din departamentele 

internaţionale cu atribuţii în domeniul combaterii terorismului. 
Serviciul dispune de 3.000 de angajaţi în sediul din Thames 
House, Londra, dintre care 44% femei şi  54% cadre cu vârsta 
sub 40 de ani. Dintre aceştia, 240 au fost detaşaţi sau 
transferaţi din alte departamente şi servicii. În  2008, numărul 
angajaţilor este planificat să ajungă la aproximativ 3.500 de 
cadre.
Serviciul deţine 8 birouri regionale în Marea Britanie, plus 
unul în Irlanda de Nord şi este structurat pe 6 direcţii, cu 
atribuţii specifice, care acţionează pentru combaterea unor 
ameninţări precum: terorism, spionaj şi proliferarea armelor 
de distrugere în masă.
În ultimul secol, Serviciul a jucat un rol-cheie în combaterea 
activităţilor de terorism şi spionaj. 

II. Serviciul de Informaţii Secrete (The Secret Intelligence 
Service) 

Istoric
SIS, cunoscut şi sub numele de MI6 (MI= Informaţii Militare;
6 = se pare că era numărul camerei în care era găzduit 
serviciul la începutul activităţii sale), a luat fiinţă în 1909, ca 
secţie externă a Biroului Serviciului Secret, sub conducerea 
Comandantului RNR, Sir Mansfield Cumming, responsabil 
de culegerea informaţiilor din străinătate. Cumming se 
semna “C” pe toate documentele oficiale. De atunci şi până în 
prezent, toţi şefii Serviciului Secret de Informaţii semnează cu 
“C” documentele oficiale.
În octombrie 1909, Biroul Serviciului Secret s-a divizat într-o 
secţie militară şi una navală, sub comanda căpitanului 
Vernon Kell şi, respectiv, a căpitanului Mansfield Cumming. 
Secţia navală se ocupa de spionajul extern, iar cea militară de 
contrainformaţii pe teritoriul Marii Britanii. Secţia navală s-a 
transformat în MI6, iar cea militară în MI5. În anul 1911, Biroul 
Serviciului Secret şi-a schimbat denumirea în SIS. 
După război, SIS a folosit Serviciul Diplomatic pentru a-şi 
plasa ofiţeri operativi în cadrul ambasadelor. Aceşti "ofiţeri de 
la controlul paşapoartelor" controlau activitatea SIS din ţara 
respectivă. Deşi util, acest sistem a devenit de notorietate 
pentru majoritatea guvernelor străine la sfârşitul anilor '30. 
Amiralitatea şi Ministerul de Război au fost însărcinate cu 
supravegherea operativă parţială a MI6 în anii '20. “Acordul 
din 1921” folosea ofiţeri de legătură pentru a stabili obiective 
pentru grupurile operative şi trimitea rezultatele la ministerele 
de interne. Acest accord este şi acum  folosit de SIS. 
În anii '20, SIS şi-a îndreptat atenţia spre Rusia, demarând 
activităţi de spionaj pe teritoriul acesteia. Serviciul a încercat 
să detroneze Partidul Comunist cu ajutorul lui Boris Savinkov 
şi Sidney Reilly. 
Sir Hugh Sinclair a devenit directorul MI6 în 1923. Sinclair a 
adăugat Serviciului noi responsabilităţi. A creat “Secţia V”, 
care colabora cu MI5 pe linie de contrainformaţii. 
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Această colaborare a avut ca rezultat culegerea de informaţii MI6 a colaborat cu CIA pentru a înlătura guvernul Mossadeq 
de această factură din diferite ţări, care erau apoi trimise din Iran, în 1953. Totodată, în 1980, a reuşit să lanseze o luptă 
agenţilor MI6 din toată lumea. pentru putere între grupările paramilitare libaneze. 
Printre celelalte secţiuni înfiinţate în această perioadă se Majoritatea activităţilor SIS erau îndreptate împotriva URSS, 
numără: “Secţiunea N” care intercepta corespondenţa iar Serviciul a reuşit să recruteze mai mulţi agenţi ruşi care 
diplomatică externă, “Secţiunea D” pentru acţiuni sub călătoreau în alte state. 
acoperire şi paramilitare cu caracter politic pe timp de război, După încheierea războiului rece, SIS a început să se axeze 
“Secţiunea 7” pentru informaţii economice şi “Secţiunea 8” mai mult pe riscurile la adresa securităţii, concentrându-se 
pentru comunicaţiile radio între agenţii SIS. mai puţin pe regiuni geografice. Principalele zone de interes 
Odată cu ascensiunea naziştilor, în anii '30, SIS şi-a îndreptat erau Armata Republicană Irlandeză, delictele grave, 
atenţia asupra Germaniei. Serviciul a găsit nişte informatori de combaterea terorismului, traficul de droguri, proliferarea 
încredere în Germania, însă nu a avut atât de mult succes armelor nucleare şi bunăstarea publicului. Unele dintre aceste 
precum Ministerul de Externe în timpul celui de-al doilea activităţi erau rezultatul colaborării dintre MI6 şi alte servicii. 
război mondial. Reţelele de spioni recrutaţi de SIS au fost Sub conducerea lui Sir Collin McColl, Serviciul a adoptat 
distruse în timpul războiului. MI6 supraveghea activitatea de politica de a limita transparenţa informaţiilor privind activitatea 
spargere de coduri realizată de Government Code şi Cipher sa. 
School. Codul 'Enigma' a fost spart în cadrul acestui proiect, În urma ameninţării sovietice, Marea Britanie a redus bugetul 
iar informaţiile au fost trimise comandanţilor forţelor aliate din destinat apărării. Astfel, MI6 a primit cu 25% mai puţine fonduri 
toată lumea. şi aproape 40% din conducere a fost schimbată. Secţia 
Executivul Operaţiunilor Speciale (SOE), care avea drept africană şi cea a Orientului Mijlociu s-au unificat. Criticile 
scop sabotarea dispozitivelor inamice şi culegerea de privind informaţiile eronate despre armele de distrugere în 
informaţii din toată Europa, a fost înfiinţat în 1940, parţial din masă ale Irakului au contribuit într-o mare măsură la aceste 
“Secţia D” de atunci a SIS. După război, SOE a fost dizolvat, reduceri.
iar unii dintre membrii săi au fost reabsorbiţi în SIS. 'Incidentul Odată cu aprobarea Legii Serviciilor de Informaţii (1994), SIS 
Venlo', în care doi agenţi MI6 au fost răpiţi de serviciile secrete a fost plasat pe bază legală în subordinea ministrului de 
germane, a pătat imaginea Serviciului. externe şi al Commonwealth-ului în faţa căruia răspunde 
În timpul primului război mondial, SIS s-a confruntat cu pentru toate aspectele activităţii sale. Legea stabileşte 
probleme serioase. Serviciul nu  a reuşit să plaseze agenţi în atribuţiile Serviciului şi ale şefului acestuia, precum şi  
Germania, însă a folosit cu succes o reţea de spioni din măsurile de control şi supraveghere. Rolul principal al 
teritoriile ocupate şi din Rusia împotriva Germaniei. Serviciului este culegerea de informaţii secrete în sprijinul 
După câteva eşecuri iniţiale, SIS a început să desfăşoare securităţii, apărării, politicii externe şi economice în cadrul 
operaţiuni încununate de succes. În Orientul Mijlociu, Europa cerinţelor impuse de JIC (Joint Intelligence Committee  
şi Asia opera sub numele de cod “Interservice Liaison Comisia mixtă de supraveghere a activităţii serviciilor de 
Department”. informaţii) şi aprobate de miniştri. Acesta îndeplineşte 
În 1946, Acordul din 1921 a fost modificat astfel încât unităţile cerinţele JIC privind culegerea de informaţii şi alte sarcini 
să aibă conducere regională. Serviciul a trebuit să-şi printr-o varietate de surse, umane şi tehnice şi printr-o 
reevalueze priorităţile în timpul războiului rece, când sovieticii legătură cu o gamă largă de servicii străine de informaţii şi de 
reuşeau să penetreze oficialităţile guvernamentale de rang securitate. 
înalt din Anglia. 
Unul din motive era că secţia de contraspionaj denumită R5 Atribuţii
era condusă de Kim Philby, un simpatizant al comuniştilor, Potrivit legii, rolul SIS este de a obţine şi a furniza informaţii 
care furnizase KGB informaţii sensibile ani la rând. Din cauza privind acţiunile şi intenţiile persoanelor din străinătate:
unor spioni precum grupul Cambridge Five şi George Blake, în domeniul securităţii naţionale şi mai cu seamă în domeniul 
activitatea contrainformativă a MI6 a fost cu uşurinţă apărării statului şi politicii externe, în interesul bunăstării 
zădărnicită de KGB. economice a Regatului Unit şi în sprijinul prevenirii sau 
Situaţia a început să se schimbe în anii '60, când Serviciul a detectării infracţiunilor grave.
reuşit să recruteze câteva surse de încredere din cadrul Operaţiunile specifice fac obiectul unor proceduri de lungă 
URSS. Una dintre acestea era colonelul Oleg Penkovski, care durată de  verificări oficiale şi ministeriale. Această legislaţie 
a furnizat Serviciului o serie de documente importante privind  se aplică şi pentru Government Communications 
armata rusă. Printre acestea se numără manuale ale Headquarters (GCHQ) şi, împreună cu Legea Serviciilor 
rachetelor ruseşti, care au dezvăluit planurile sovieticilor de a Secrete  din 1989, oferă cadrul  în care funcţionează serviciile 
desfăşura rachete în Cuba. 
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de securitate britanice.
MI6 a plătit pentru instalarea unor posturi telefonice 
amplasate pe o stradă aglomerată din sudul Londrei, care a 
fost identificată drept centrul de pregătire a spionilor. Ceea ce 
se bănuieşte a fi fostul birou al MI6 din Londra se află într-un 
bloc de birouri din Square Mile. 
Foreign & Commonwealth Office (Ministerul de Externe şi al 
Commonwealth-ului) mai deţine şi o vastă proprietate la 
periferia Milton Keynes, Hanslope Park, despre care se spune 
că găzduieşte Departamentul Tehnic de Securitate al SIS. 
Totuşi, cel mai misterios dintre imobilele SIS este centrul de 
pregătire în teren de la Fort Monckton, din Gosport, 
Hampshire. Situat în vârful Peninsulei Gosport, vechiul fort 
napoleonic este accesibil numai printr-un pod basculant şi se 
spune că aici agenţii învaţă 'munca de teren'. 
După cum CIA  este cunoscută sub numele de 'Compania', 
MI6 este cunoscut ca 'Firma'. 
În martie 1994 serviciul avea 2300 de angajaţi şi un buget 
anual în valoare de 150 milioane £, însã aceste cifre au mai 
scãzut în ultimii ani. 
Actualul şef al SIS este John McLeod Scarlett, numit în funcţie 
în anul 2004.
Sediul SIS se află la adresa: 85 Albert Embankment, Vauxhall 
Cross, Londra SE1, într-o clădire cunoscută de cei care 
lucrează aici sub numele de 'Legoland'. 
Deşi în decursul istoriei sale SIS a fost adus în atenţia opiniei 
publice în urma unor trădări de proporţii sau dezvăluirii 
numelor agenţilor în activitate, a continuat să desfăşoare 
acţiuni sub acoperire în toată lumea: în Irlanda de Nord, 
Orientul Mijlociu, Africa şi Afganistan. 
În prezent, SIS se află sub jurisdicţia Foreign and 
Commonwealth Office, iar pentru activităţile lor răspund în 
faţa ministrului de externe şi a Cabinetului. Rolul SIS s-a 
modificat simţitor odată cu încheierea Războiului Rece, 
deoarece nevoia de contraspionaj în Rusia Sovietică s-a 
diminuat. Însă ameninţarea terorismului internaţional le-a 
oferit o nouă provocare.
 
III. Centrul Guvernamental de Comunicaţii (Government 
Communications Headquarters) 

Centrul Guvernamental de Comunicaţii (GCHQ) furnizează 
Departamentelor guvernamentale şi Comandamentelor 
militare informaţii obţinute prin tehnica de transmisiuni (Sigint) 
în conformitate cu cerinţele impuse de JIC (referitor la 
activitatea SIS) în sprijinul securităţii, apărării, politicii externe 
şi economice. GCHQ a fost înfiinţat în 1919 ca Şcoala 
guvernamentală de coduri şi cifruri, iar în 1946 a adoptat 
actuala denumire. Şi-a adus o contribuţie remarcabilă în al 
doilea război mondial (când îşi avea sediul în Bletchley Park), 
prin decriptarea mesajelor nemţilor, cifrate cu dispozitivul 
ENIGMA.

În 1952, GCHQ s-a mutat la periferia Cheltenham, unde îşi are 
şi acum sediul. Noul sediu al GCHQ's, numit 'gogoaşa' 
datorită formei sale circulare şi centrului gol, este estimat la 
330 milioane £. Directorul GCHQ se subordoneazã Foreign & 
Commonwealth Secretary pentru toate aspectele legate de 
activitatea sa. 
GCHQ obţine informaţii SIGINT prin monitorizarea unor 
comunicaţii şi alte semnale, cum ar fi radarele. În acest scop, 
controlează şi administrează Organizaţia Semnalelor Mixte 
care operează dintr-o serie de locaţii din Marea Britanie şi din 
străinătate. Ca şi SIS şi Serviciul de Securitate, GCHQ 
funcţionează în legătură cu o serie de servicii de informaţii şi 
de securitate străine. 
Pe lângă furnizarea de informaţii obţinute prin tehnica de 
transmisiuni, GCHQ oferă şi consultanţă şi asistenţă 
Departamentelor guvernamentale şi Forţelor Armate în ceea 
ce priveşte securitatea comunicaţiilor lor şi a sistemelor 
informatice. Această sarcină este preluată de Grupul de 
securitate a comunicaţiilor electronice din cadrul GCHQ, care 
lucrează îndeaproape cu clienţii lor şi industria, precum şi cu 
Serviciul de Securitate, pentru a se asigura că informaţiile 
oficiale din asemenea sisteme sunt protejate în mod adecvat. 
GCHQ, care supraveghează comunicaţiile prin telefon, e-mail 
şi satelit, joacă un rol important în contracararea terorismului 
internaţional, sprijinind totodată MI5 şi MI6. 
Bugetul anual al serviciului este în valoare de aproximativ 700 
milioane £, iar volumul alocat anual celor trei servicii de 
informaţii britanice se ridică la 1 miliard £.
Actualul director al GCHQ este David Pepper, numit în aprilie 
2003. 
 
IV. Serviciul Militar de Informaţii (The Defence Intelligence 
Staff)

Serviciul Militar de Informaţii (DIS), parte a Ministerului 
Apărării, este un element esenţial al aparatului informativ 
central. A fost creat în 1964, prin fuzionarea celor trei 
conduceri informative şi a Biroului comun de informaţii (civil), 
pentru a forma un organism compus capabil să servească 
Ministerul Apărării, Forţele Armate ale Majestăţii Sale şi alte 
departamente guvernamentale cu evaluări informative şi 
consultanţă.  Are un rol crucial în susţinerea NATO.
Sarcina DIS este de a analiza informaţii dintr-o varietate de 
surse, atât deschise, cât şi secrete. Seful DIS răspunde de 
activitatea DIS şi este însărcinat şi cu conducerea generală a 
activităţii de informaţii în cadrul comunităţii de apărare.
Sediul DIS se află în clădirea Ministerului Apărării din 
Whitehall, Londra.
DIS are un efectiv total de 4.600 de angajaţi, militari şi civili, 
dintre care 700 lucrează în sediul central al DIS din clădirea 
Old War Office, iar restul în baze de pe teritoriul Marii Britanii 
şi  din străinătate.  Aproximativ  60% dintre cadre fac parte din 
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Forţele Armate ale Majestăţii sale, restul fiind personal civil: Parlamentului pentru activitatea serviciilor;
– prin intermediul Parlamentului însuşi, pentru a furniza un cercetători, experţi şi lingvişti. 

Şeful DIS este un ofiţer superior din rândurile Forţelor Armate control independent politic asupra activităţii serviciilor; 
– prin intermediul comisarilor independenţi, care oferă ale Majestăţii Sale care se subordonează şefului Statului 
expertiză judiciară cu privire la îndeplinirea atribuţiilor legale Major al Apărării şi secretarului de stat pentru Apărare. În plus, 
de către servicii şi prin intermediul unui Tribunal cu el răspunde şi de coordonarea globală a activităţii de informaţii 
competenţe pe linie de investigaţii, care cercetează plângerile în cadrul forţelor armate.

Şeful DIS este şi vicepreşedintele Comisiei mixte de formulate de diverse persoane cu privire la conduita serviciilor 
supraveghere a activităţii serviciilor de informaţii (JIC), care faţă de acestea sau cu privire la interceptarea comunicaţiilor. 

Comisia de Informaţii şi Securitate (ISC), înfiinţată în baza produce evaluări informative competente în numele 
Legii Serviciilor de Informaţii din 1994 şi alcătuită din membri comunităţii informative britanice şi care este principalul 
ai Parlamentului, răspunde de controlul parlamentar al celor organism naţional de consiliere cu privire la priorităţile 
trei servicii de informaţii civile: SIS (MI6), GCHQ şi Serviciul de culegerii şi evaluării informaţiilor. JIC stabileşte cerinţele 
Securitate (MI5).activităţii informative şi sarcinile care le revin SIS şi GCHQ. 
Serviciul de Securitate (MI5), ale cărui atribuţii sunt definite de Acestea sunt revizuite anual în cadrul unui proces 
Legea din 1989, se subordonează Ministerului de Interne. supravegheat de coordonatorul pe linie de informaţii şi supuse 
Acesta răspunde de securitatea internă (lupta împotriva aprobării miniştrilor. 
terorismului, activităţi subversive şi contraspionaj).Seful DIS este mareşalul de aviaţie Stuart Peach, care ocupă 
Serviciul Secret de Informaţii (MI6) se subordonează această funcţie începând din 2006. 
Ministerului de Externe. Conform Legii din 1994, acesta 

V. Centrul Comun de Analiză pe probleme de Terorism răspunde de informaţiile din afara graniţelor ţării.
Centrul Comunicaţiilor Guvernamentale (GCHQ) se (Joint Terrorism Analysis Centre - JTAC) 
subordonează, de asemenea, Ministerului de Externe. 

Centrul Comun de Analiză pe probleme de Terorism (JTAC) a Conform Legii din 1994, acesta răspunde de informaţiile 
fost înfiinţat în anul 2003, ca parte a măsurilor coordonate de electronice.

Însă legea din 1994 nu se referă la activitatea Serviciului de manevrare şi difuzare a informaţiilor ca reacţie faţă de 
Informaţii Militare (Defence Intelligence Staff), care se ameninţarea teroristă internaţională. Este o unitate multi-
subordonează Ministerului Apărării, sau a Serviciului de agenţie, cu personal din cele trei servicii, din cadrul DIS şi 
Informaţii al Poliţiei (National Criminal Intelligence Service). reprezentanţi din alte departamente aferente, printre care 
Cele două organisme se supun controlului comisiilor Foreign and Commonwealth Office, Ministerul de Interne şi 
parlamentare responsabile cu apărarea şi afacerile interne.Poliţie.
Comisiei îi revine sarcina, potrivit legii, de a examina bugetul, De la înfiinţarea sa, JTAC a devenit cunoscut pe scară largă ca 
managementul şi strategia celor trei servicii. Controlul o structură eficientă şi o autoritate în analiza informaţiilor 
aspectelor operative este, însă, sarcina executivului. Şefii provenite din toate sursele cu privire la activităţile, intenţiile şi 
celor trei servicii sunt obligaţi prin lege să furnizeze ISC posibilităţile teroriştilor internaţionali care pot ameninţa 
informaţiile solicitate de aceasta. ISC are acces deplin la Regatul Unit şi interesele aliaţilor din întreaga lume. Centrul 
gama de activităţi desfăşurate de serviciu şi la informaţii strict stabileşte nivelurile de ameninţare şi emite avertizări oportune 
secrete.privind ameninţările (privind terorismul internaţional), precum 
Există, însă restricţii cu privire la informaţiile pe care Comisia şi furnizarea unor rapoarte mai aprofundate privind tendinţele, 
parlamentară este îndreptăţită să le solicite, prin aceea că şefii reţelele şi potenţialul terorist. 
acestor servicii pot refuza să ofere, pe de o parte, informaţii Şeful JTAC răspunde direct în faţa directorului general al 
"sensibile", iar pe de altă parte, informaţii pe care ministrul le serviciului de securitate, care, la rândul său, răspunde în faţa 
consideră inadecvate a fi divulgate. Informaţiile sensibile, JIC pentru îndeplinirea atribuţiilor JTAC. Un comitet de 
potrivit Legii, sunt cele care se referă la surse, metode de supraveghere, prezidat de Oficiul Cabinetului se asigură că 
lucru, şi operaţiuni, fie ele trecute, în desfăşurare sau viitoare, JTAC îndeplineşte cerinţele beneficiarilor monitorizând 
sau informaţii provenind dintr-o ţară străină al cărei guvern se eficienţa sistemelor JTAC. 
opune divulgării acelor informaţii. Această noţiune nu are 

VI. Controlul parlamentar  legătură cu clasificarea documentelor. Cu toate acestea, în 
cazul în care şefii serviciilor consideră că anumite informaţii 

Controlul şi răspunderea faţă de activitatea serviciilor de sensibile pot fi divulgate fără nici un pericol, acestea pot fi 
informaţii se realizează în trei moduri: dezvăluite membrilor ISC. În eventualitatea unui dezacord, 
– prin intermediul miniştrilor, care răspund în faţa ministrul competent va lua decizia finală.
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ISC elaborează un raport anual pe care îl prezintă prim-
ministrului care îl poate cenzura, prin eliminarea Paul Murphy (preşedinte) 
materialelor sensibile, înainte de a-l înainta celor două Ben Chapman 
Camere ale Parlamentului. Periodic, Comisia furnizează George Howarth  
premierului rapoarte ad hoc. Comisia este sprijinită de un Dari Taylor  
funcţionar şi de un mic secretariat din cadrul Biroului Michael Ancram 
Cabinetului (Cabinet Office) şi poate angaja un agent de Michael Mates  
investigaţii pentru a urmări anumite aspecte mai detaliat.  Richard Ottaway  
Potrivit Legii din 1994, ISC este alcătuită din nouă membri ai Alan Beith 
Parlamentului din cele două Camere, dar care nu trebuie să Rt Hon Lord Foulkes of Cumnock (din 7 februarie 2007)
fie miniştri. Aceştia sunt numiţi de prim-ministru, în urma 
consultării cu liderul Opoziţiei. Mandatul lor începe la 
debutul fiecărei legislaturi şi în principiu se încheie la finalul 
acelei legislaturi. Preşedintele ISC este numit pe baza 
aceleiaşi proceduri.
Potrivit legii, ISC elaborează propriile legi. Cu toate acestea, 
legea nu prevede existenţa unui cvorum de trei membri, iar 
în eventualitatea unei egalităţi, preşedintele are votul 
decisiv.
Majoritatea parlamentarilor britanici se plâng de natura 
limitată a sarcinilor atribuite ISC şi de faptul că aceasta nu 
este total independentă faţă de Guvern.
Furnizarea de informaţii Comisiei de către directorul general 
al Serviciului de Securitate este reglementată de Anexa 3-4 
a Legii din 1994 privind Serviciile de Informaţii. Acesta poate 
furniza Comisiei informaţii sensibile, iar în ultimii ani ISC a 
fost informată cu privire la gamă largă de activităţi operative 
ale Serviciului. Directorul general poate, totodată, să refuze 
divulgarea anumitor informaţii, cu acordul ministrului de 
interne, din cauza caracterului sensibil al acestora.
Comisia este actualmente prezidată de Rt Hon Paul 
Murphy. Membrii Comisiei, începând din iulie 2005, sunt 
următorii:
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IMPLICAŢII ALE ACTUALEI 
CRIZE ECONOMICE ASUPRA
 FENOMENULUI EXTREMIST

 

MARIUS OANCEA  
Direcţia Judeţeană 
de Informaţii Dâmboviţa

O parte a consecinţelor ideologice ale crizei sunt relativ Prin natura sa, un dezechilibru financiar la scară 
vizibile. Mulţi comentatori s-au grăbit să prevestească globală poate, pe termen lung, impune noi idei, 
sfârşitul deregularizării, acerbe care s-a bucurat de mare reconfigura societăţi şi redistribui puterea astfel încât 
popularitate în Occident şi mai cu seamă în Statele Unite. ecourile sale să dăinuiască şi după dispariţia sa efectivă. 
Faptul că S.U.A. şi statele europene se confruntă cu Într-o bună zi, pieţele se vor stabiliza şi chiar vor cunoaşte 
presiuni care să determine garantarea depozitelor un reviriment, dar mediul politico-social va fi probabil 
bancare demonstrează dorinţa populaţiei de a beneficia afectat iremediabil.
de protecţie guvernamentală, în contextul în care Efectul cel mai pregnant al actualei crize financiare 
promisiunile legate de “redresarea pieţei” nu  sunt în globale nu este numai de ordin economic, ci şi 
măsură să le domolească temerile.social.



Este foarte probabil ca, în viitorul apropiat, 
regularizarea şi intervenţia statului să obţină cota cea 
mai mare de popularitate înregistrată de la sfârşitul 
Războiului Rece. În termenii ştiinţelor politice, se pare 
că societatea se reorientează către stânga, demersul 
preşedintelui George W. Bush de a acorda instituţiilor 
financiare americane aflate în pragul falimentului o 
infuzie de capital de 700 miliarde de dolari fiind elocvent 
în acest sens.
Situaţia actuală afectează politica economică şi cea 
socială în egală măsură, impactul acesteia neputând fi 
diferenţiat.
Economia este importantă în primul rând datorită 
transformărilor pe care le poate determina în sfera 
socială. De altfel, unele dintre cele mai îngrijorătoare 
consecinţe ale unei crize financiare se manifestă în 
domeniul social.
Să luăm exemplul Marii Crize din anii '30, asemănate 
frecvent cu situaţia actuală. Astfel, punctul central al 
acestor evenimente sunt entităţile private ce 
controlează Banca Federală Americană (FED). Ca şi în 
prezent, criza financiară interbelică a fost declanşată 
de un exces investiţional pe pieţele bursiere şi 
imobiliare, fiind asumate riscuri foarte mari, în căutarea 
unui profit pe măsură. Abuzul de credite de consum, de 
speculaţii bursiere şi imobiliare a creat dezechilibre, 
care în final, au determinat intrarea într-o criză 
economică majoră. Pe modelul crizei din anii '30, 
singura soluţie de surmontare a dificultăţilor apărute 
pare a fi statul intervenţionist, prin infuzii masive de 
capital, subvenţionarea anumitor activităţi economice 
şi chiar naţionalizarea unor actori majori ai pieţei de 
capital (Northern Rock Bank şi Bradford&Bingley - 
Marea Britanie, AIG  S.U.A., Fortis - Benelux). După 
cum aprecia congresmanul american Ron Paul, 
perioada actuală poate fi denumită “socialismul pentru 
bogaţi”.
Continuând paralelismul între criza interbelică şi cea 
actuală, este de aşteptat ca, în perioada următoare, 
statele ce vor avea mai mult de suferit ca urmare a 
relaţiilor economico-financiare să se retragă într-o 
formă de naţionalism entuziast, care poate constitui 
ambientul propice pentru dezvoltarea/răspândirea 
rasismului, a xenofobiei şi a formei agravante a 
acestuia, fascismul. O altă posibilitate de evoluţie este 
“redescoperirea” socialismului, condiţiile actuale fiind 
îngrijorător de similare celor din anii '30, când colapsul
pieţei bursiere de la New York a avut un impact 
devastator, iar clasa muncitoare, aflată în pragul

disperării, s-a refugiat în comunism, în timp ce clasa de 
mijloc, lipsită de mijloace de auto-susţinere, s-a orientat 
în mod radical spre ultranaţionalism. Contextul dat 
poate conferi o altă însemnătate pentru creşterile 
exponenţiale ale vânzărilor înregistrate în luna 
septembrie 2008 pentru principalele lucrări ale lui Karl 
Marx. 
Iată efectele unor vremuri marcate de insecuritate. Pe 
măsură ce pilonii de siguranţă ai existenţei se 
erodează, se caută un punct de sprijin, oferit de cele 
mai multe ori de politica socială. Când toate valorile 
societăţii moderne eşuează, se strâng rândurile în jurul 
vechilor certitudini: naţiune, cultură, religie, rasă. 
Societăţile se îndreaptă spre conducători autoritari, 
care să confere sentimentul de siguranţă şi să  
modeleze o nouă conştiinţă de sine. De cele mai multe 
ori, aceasta se traduce prin căutarea unui ţap ispăşitor, 
care se transformă în duşman de moarte.
În Germania, evreii au jucat în mare măsură acest rol, 
devenind victimele unei întregi mitologii, care îi acuza 
pentru toate dificultăţile economice ale “adevăraţilor” 
germani. Asemenea prejudecăţi virulente sunt în 
măsură să îi consoleze pe cei nesiguri pe propria 
situaţie.
În ultima perioadă, o serie de state europene (Federaţia 
Rusă, Austria, Belgia, Italia, Marea Britanie, 
Danemarca şi Norvegia) se confruntă cu un reviriment 
al politicii sociale de extracţie extremistă. Acest 
fenomen îngrijorător depăşeşte graniţele continentului 
european, sub forma curentului islamic radical în 
spaţiul musulman sau a manifestărilor naţionaliste 
hinduse şi budiste în Asia.
Nu toate manifestările sus-menţionate îşi au originea în 
crize economice (chiar dacă prezintă conexiuni 
evidente cu aspectele negative ale globalizării), însă 
majoritatea sugerează în mod îngrijorător, faptul că 
societatea deţine numeroase resurse de xenofobie, 
care se amplifică, în contextul unor probleme grave, de 
ordin economic.
În cazul în care criza financiară actuală va evolua într-o 
recesiune globală, efectele extreme în planul socio-
politic nu pot fi calculate. O explozie a curentului anti-
american în Asia şi Europa? Posibil. Ce se va întâmpla 
însă în Statele Unite? 

 

 

36



37

Pe teritoriul american se sădesc în acest moment seminţele 
resentimentelor xenofobe.
Un articol publicat recent în revista „The National Review” 
acuză imigranţii ilegali şi populaţia de origine hispanică de 
“lăcomie” în contractarea unor împrumuturi preferenţiale, şi, 
implicit, de subminarea economiei americane. Pe blog-ul 
aceleiaşi publicaţii, se vehiculează opinii potrivit cărora 
prăbuşirea Fondului Mutual Washington se datorează 
tendinţei respectivei instituţii de a angaja hispanici şi 
homosexuali. Postul american „Fox News” promovează 
emisiuni în care sunt lansate critici la adresa membrilor 
Congresului care au încurajat creşterea numărului de 
credite acordate minorităţilor naţionale, fără a dezvălui 
faptul că împrumuturile bancare către minorităţi şi cetăţeni 
cu risc ridicat de nerambursare se dovedesc dezastruoase 
pe termen lung.
Îndrăzneala acestor declaraţii este surprinzătoare. Brusc, 
criza financiară constituie un atac al populaţiei sărace 
hispanice şi afro-americane asupra cetăţenilor caucazieni 
cu o situaţie materială peste medie. Afirmaţia are conotaţii 
ce amintesc de tezele rasiste vehiculate în Germania 
nazistă.
Pe de altă parte, ştirile despre manifestările organizaţiilor 
extremiste sunt prezentate în mod curent în mass-media, 
fără să mai suscite interes deosebit. Extremismul a devenit 
un fenomen cotidian socio-politic şi, axiomatic, se consideră 
că instituţiile democratice sunt în măsură să stopeze 
transformarea lui într-o ameninţare.
În contextul în care actuala criză economică conduce la 
măsuri restrictive, transpuse în legislaţia anti-imigraţie, iar 
tot mai multe guverne vest-europene identifică imigraţia cu

d e l i c v e n ţ a ,  m a n i f e s t ă r i l e  
extremiste cu manifestare 
violentă “de la nivelul străzii”, 
coordonate de diverse entităţi de 
sorginte extremistă, capătă un 
caracter semi-oficial, beneficiind 
şi de empatia cu accente 
naţionaliste a populaţiei, aspect 
ce afectează întregul eşafodaj al 
societăţii democratice.
Tinerii nemulţumiţi de societate 
nu mai arborează însemne 
naziste şi sunt identificaţi de 
forţele de ordine ca “naţionalişti 
anarhişti”. Ţintele lor au devenit 
i n c l u s i v  o a m e n i i  p o l i t i c i  
consideraţi “excesiv de toleranţi”. 
Activiştii extremişti, în special 
exponenţii extremei dreapta, se 
transformă în reprezentanţi 

autentici ai cetăţenilor obişnuiţi. Frica unora şi indiferenţa 
altora favorizează diseminarea unei stări de spirit care îi 
face pe extremişti socialmente acceptabili. Păturile sociale 
sunt nemulţumite, fie pentru că nu intervin destule 
schimbări, fie pentru că se schimbă prea mult. Îngrijorător 
este faptul că, tot mai mult, în ultima perioadă, extremismul, 
prin unele din caracteristicile sale (determinare, unitate, 
acţiune), este considerat o soluţie la problemele 
economico-sociale.
Valenţele extremiste îşi fac simţită prezenţa în multe state 
europene (Germania, Franţa, Spania, Italia, Rusia, Serbia), 
iar popularitatea acestui curent este în evidentă creştere, 
aşa cum o arată inclusiv statistica autorităţilor europene de 
ordine publică.
Necesitatea unor măsuri de ordin social, care să însoţească 
demersurile menite să restabilizeze situaţia economică, 
este cât se poate de actuală, semnificativă în acest sens 
fiind şi iniţiativa Germaniei de a relansa discuţiile asupra 
unei legislaţii comunitare care să stabilească standarde la 
nivel european în lupta împotriva extremismului.
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Se împlinesc anul acesta 19 ani de la 
evenimentele sângeroase din decembrie 1989. Pe 
măsură ce au trecut anii, atât cei implicaţi deopotrivă cu 
istoricii, alături de publicul larg iubitor de istorie naţională, 
detaşaţi tot mai mult de nostalgiile unora sau stările 
emoţionale ori vindicative ale altora, dar cu toţii la un loc 
pot privi cu mai multă detaşare şi echilibru acel moment 
de excepţională însemnătate care avea să schimbe 
fundamental chipul României pot-moderne. De la un 
regim comunist izolat de plan extern, cu o economie 
excesiv centralizată dar prea puţin rentabilă, sau care în 
orice caz nu se regăsea şi în nivelul de trai al populaţiei, cu 
un cult al personalităţii „prea iubiţilor conducători” ce friza 
ridicolul şi cu perspective dintre cele mai sumbre care 
însemnau un nou program de austeritate (frig în locuinţe, 
cozi interminabile la magazine unde mărfurile de primă 
necesitate erau vândute pe cartele, economii neraţionale 
la consumul de electricitate, apă şi benzină etc.) glasul 
celor ieşiţi în stadă a optat pentru libertate şi pentru un 
regim democratic în care statul să fie garantul drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor săi.  
Evident că o astfel de transformare nu se putea realiza 
după o zi pe alta. Era necesară o adevărată „intervenţie 
chirurgicală pe cord deschis”, cum ar spune medicii, şi pe 
o perioadă de cel puţin două decenii, după cum s-a 
exprimat un regretat analist care ştia bine ce spune, 
pentru ca naţiunea română să iasă din prăpastia 
izolaţionistă ori antiglobalizantă şi a se integra nucleului 

globalizator al culturii şi civilizaţiei moderne. O astfel de 
operă presupunea timp, adică răbdare strategică, 
înţelepciune, profesionalism, echilibru, aliaţi occidentali 
cu regim democratic consolidat şi verificat la scara 
istorică, dar şi respectul faţă de ei, şi, nu în ultimul rând, o 
bună cunoaştere a propriilor valori. Mai direct spus, totul 
trebuia făcut prin acumulări cantitative şi calitative într-un 
sistem echilibrat şi bine proporţionat, în funcţie de 
priorităţi, pornind de la tradiţiile şi mentalităţile poporului 
român. Împrumuturile îşi au şi ele, desigur, rostul lor, dar 
trebuie selectate şi adaptate la specificul şi 
permisibilitatea societăţii româneşti. 
Printre primele domenii vizate de opera transformatoare 
se numără sistemul legislativ şi instituţional al apărării şi 
siguranţei naţionale. Era firesc să se înceapă cu acest 
domeniu pentru a se sigura în primul rând stabilitatea, 
echilibrul social şi valorile fundamentale, adică 
autonomia, independenţa şi suveranitatea naţional 
statală. Numai într-un astfel de context, opera de 
revoluţionare şi transformare reală a societăţii româneşti 
putea avea sorţi de izbândă. 
Opţiunea spre un mod echilibrat de percepţie a istoriei 
foarte recente, ne dezvăluie şi principalele atuuri ale 
istoricilor de bună credinţă. Aceştia cunosc bine de unde 
s-a pornit, cum a evoluat şi spre ce direcţie se îndreaptă 
societatea, fapt ce le facilitează o judecată mai echilibrată 
şi îi fereşte de încrâncenările, frustrările ori crispările 
viziunilor politicianiste de conjunctură. 

38

CONSILIUL SUPERIOR AL APĂRĂRII ŢĂRII 
(CSAT) DIN PERIOADA INTERBELICĂ 
STRĂMOŞUL CONSILIULUI SUPREM

 DE APĂRARE A ŢĂRII DE AZI
 

Momente, oameni şi fapte din istoria serviciilor secrete
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Priorităţi şi oportunităţi bine chibzuite şi Bulgaria; hotarele naturale, pe Nistru şi pe Dunăre erau 
frecvent atacate de bande de terorişti ce produceau mari 

Aşa putem spune că apariţia Legii 39/1990 privind organizarea pagube populaţiei româneşti din zonele de proximitate, fapt ce 
şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a explică şi prelungirea stării de asediu până în 1924, adică 
reprezentat tocmai un moment şi o opţiune bine chibzuite. armata în stare de război; la 8 decembrie 1920 a avut loc 
Foarte puţini au sesizat sau conştientizat, la acel moment, că atentatul de la Senat, unde un grup de terorişti cekişti a plasat şi 
decizia organizării unei asemenea structuri fundamentale a explodat o bombă, atac soldat cu trei morţi şi 16 grav răniţi; în 
statului român s-a bazat mai mult pe tradiţie decât pe modelele octombrie 1924, în baza unui plan al Internaţionalei a III 
străine. Este vorba despre ceea ce a fost luat ca model, comuniste, s-a încercat, prin atacul cekist de la Tatar-Bunar, 
respectiv Consiliul Superior al  Apărării Ţării, care a funcţionat revoluţionarea Basarabiei şi apoi extinderea revoluţiei 
în România, începând cu anul 1924. comuniste peste întreaga Românie; în 1925, în urma unei 
Cele câteva detalii desprinse din documentele de arhivă ori din acţiuni de spionaj bine planificată, agenţii sovietici au reuşit să 
lucrările memorialistice ale unor protagonişti ne dezvăluie că sustragă în original planul de mobilizare al Armatei române. 
aşa au stat lucrurile şi nu altfel. Iată doar câteva exemple edificatoare a ceea ce au însemnat în 
Consiliul Superior al Apărării Ţării a luat fiinţă în baza acea epocă riscurile, ameninţările, pericolele, agresiunile şi 
Decretului-Lege nr. 999, din 13 martie 1924, şi a propriile vulnerabilităţi cu care s-au confruntat autorităţile 
Regulamentului de aplicare a acestui decret, din 18 iulie statului român. Deci epoca de reconstrucţie a ţării după război 
acelaşi an. Modificările aduse, ulterior, au fost nesemnificative, şi de reforme, care aveau menirea să realizeze unificarea reală 
principalele atribuţii fiind a studia şi hotărî asupra tuturor a sistemului legislativ şi instituţional, s-a desfăşurat pe un fond 
chestiunilor referitoare la apărarea naţională, a coordona de tensiuni politice şi în faţa unor inamici perverşi. 
activitatea departamentelor cu responsabilităţi specifice Iată de ce, principala sarcină, care a stat în atenţia Consiliului 
domeniului apărării, a examina, din timp de pace, toate Superior al Apărării Ţării, încă de la înfiinţare, a fost 
cerinţele privind apărarea ţării, a identifica mijloacele necesare reorganizarea Armatei, Poliţiei, Jandarmeriei, siguranţei 
pentru concretizarea măsurilor de apărare. În componenţa naţionale şi a altor instituţii adiacente, precum justiţia militară, 
Consiliului Superior al Apărării Ţării intrau: preşedintele legislaţiile de proceduri speciale în materie de ordonanţe de 
Consiliului de Miniştri, care era şi conducătorul acestui stat şi serviciile de informaţii. Desigur că, nu întâmplător, 
organism, miniştrii principalelor departamente (de Război, imediat după fondarea Consiliului Superior al Apărării Ţării, a 
Interne, Afaceri Străine, Industrie şi Comerţ, Agricultură, luat fiinţă Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române, o 
Sănătate, Lucrărilor Publice), şi membrii Consiliului Superior al structură ce nu a avut mai mult de 220 de agenţi angajaţi 
Oştirii (cu vot consultativ). Consiliul Superior al Apărării Ţării  se permanent, dar cu o agentură de informatori bine conspiraţi şi 
întrunea, de regulă, de două ori pe an, în martie şi septembrie, plasaţi în medii de interes şi cu o colaborare externă prin 
iar dacă era invitat şi Regele, acestuia i se încredinţa schimbul de informaţii cu serviciile similare din Franţa, Marea 
conducerea lucrărilor. În funcţie de problematica dezbătută şi Britanie, SUA, Germania, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
hotărârile ce urmau a fi luate, la şedinţele Consiliului Superior al ba chiar şi cu cele din îndepărtata Japonie. Or, astăzi ştim bine 
Apărării Ţării puteau fi invitaţi, în calitate de specialişti, diferite că, prin „cooperarea interagenţie”, adică schimbul de informaţii 
personalităţi din ministere sau din afara lor. Consiliul lua ori colaborarea pe teren, în probleme de interes comun 
hotărâri de ansamblu, indicând direcţiile de activitate porneşte, în primul rând, de la recunoaşterea reciprocă a 
organizatorică pe care apoi departamentele ministeriale profesionalismului de cea mai bună calitate între parteneri.
trebuia să le îndeplinească în măsura posibilităţilor. În 1927 apare primul Regulament al activităţii de informaţii şi 
 Pentru buna funcţionare a Consiliului Superior al Apărării Ţării contrainformaţii elaborat de Marele Stat Major al Armatei 
au fost create trei structuri: Delegaţia Permanentă - compusă române, cu girul Consiliului Superior al Apărării Ţării. Este un 
din reprezentanţii ministerelor nominalizate, Comisia de Studii document ce fundamentează, pentru prima oară, bazele 
- care a funcţionat până în 1931 şi era condusă de şeful Marelui intelligence-ului românesc. Doi ani mai târziu apare Legea 
Stat Major, având în componenţă câte un delegat din fiecare Poliţiei Române, apreciată în epocă ca fiind printre cele mai 
minister reprezentant în Consiliu, precum şi specialişti numiţi moderne legi  în domeniu din întreaga Europă.
prin decizie ministerială, Secretariatul - organ cu activitate Până în 1930, când pe tronul României a fost instaurat prin 
permanentă, care a înlocuit Comisia de Studii. procedură neconstituţională regele Carol al II-lea, Consiliul 

Superior al Apărării Ţării şi-a adus o importantă contribuţie la 
pregătirea documentelor necesare delegaţiilor române Experienţa pozitivă
participante la conferinţele şi sesiunile internaţionale dedicate 
problemelor păcii şi securităţii pe continentul european.Contextul politic intern şi internaţional în care a luat fiinţă 

Consiliul Superior al Apărării Ţării nu se arăta deloc încurajator 
pentru tânărul stat naţional român proaspăt unificat. Mai bine 
de două treimi din graniţele României Mari, la răsărit, apus şi 
miazănoapte ne delimitau de state revizioniste: URSS, Ungaria 



Ignorarea  legalităţii şi excentricităţi fatale

Din nefericire, Carol al II-lea nu a dat importanţă Consiliului 
Superior al Apărării Ţării, şi nici măcar principiului 
fundamental care asigură funcţionarea regimurilor  
democratice, potrivit căruia „pacea şi securitatea se asigură 
acolo unde ilegalităţile se pedepsesc cu maximă asprime şi 
fără excepţie”. Din documentele aflate în Arhiva Marelui Stat 
Major, rezultă că suveranul a participat doar la şedinţa din 9 
martie 1936. După instaurarea regimului „de autoritate 
monarhică” (aşa-numita dictatură regală), la 10 februarie 
1938, Carol al II-lea s-a străduit să rezolve problemele de 
apărare şi siguranţă naţională prin măsuri stabilite în urma 
consultării directe a miniştrilor de resort, ignorând complet 
Consiliul Superior al Apărării Ţării.

Din Însemnările zilnice ale lui Carol al II-lea aflăm că uneori, 
atunci când era pus în situaţia de a lua decizii importante, 
începea să fie asaltat de sugestiile „Duduii”, adică de Elena 
Lupescu, metresa regelui, şi că, de multe ori, discuţiile 
continuau şi după ora de culcare „în aşternuturi”. Câte 
competenţe avea „Duduia” în materie de raţiuni de stat e mai 
greu de stabilit. Dar ceea ce ştim cu certitudine în baza 
documentelor din procesul lui Marcel Pauker, un notoriu 
cominternist judecat şi executat din ordinul lui Stalin, este că 
metresa regelui frecventa des casa soţilor Militianu, acolo 
unde se afla rezidenţa acoperită a Internaţionalei a III-a de la 
Bucureşti. O altă posibilă explicaţie o găsim, de semenea, în 
Însemnările zilnice ale lui Carol al II-lea, unde se 
consemnează că, la 20 martie 1939, în urma consfătuirii cu 
Armand Călinescu, generalii Florea Ţenescu şi Gheorghe 
Mihail asupra „măsurilor de siguranţă militare” care trebuiau 
luate urgent din cauza „mobilizării deghizate a ungurilor”, 
suveranul aprecia că „militarii au fost lamentabili” şi că a putut 
constata, încă o dată, „cât de îmbâcsiţi sunt cei de la Marele 
Stat Major”, „tipicari fără pereche, niciun spirit de iniţiativă, 
ceva îngrozitor”. Aroganţa suveranului faţă de capacităţile 
generalilor de la Marele Stat Major, suprapusă peste 
sugestiile subtile şi insidiuase ale „Duduii” pare să explice 
marginalizarea şi lipsa de eficienţă a Consiliului Superior al 

Apărării Ţării în momentele de criză. Desfiinţarea acestui 
organism, pe fondul prăbuşirii graniţelor statului român, în 
vara anului 1940, şi accederea la putere a generalului Ion 
Antonescu, un alt militar lipsit de aprecieri din partea lui Carol 
al II-lea, nu a constituit o surpriză.

 

Lecţia învăţată

Prin urmare, ignorarea fundamentării unor decizii strategice 
privind apărarea şi securitatea statului de către structuri 
special create în acest scop duce la alunecarea spre un regim 
totalitar cu consecinţe grave pentru interesele naţionale sau, 
după expresia mai des uzitată astăzi, la o „proastă guvernare” 
ori „regimuri eşuate”. Nu Consiliul Superior al Apărării Ţării 
poartă vina prăbuşirii graniţelor României Mari, ci parte din 
acei conducători, în frunte cu Regele Carol al II-lea, seduşi de 
ideologiile totalitare ale epocii ori de mărunte interese 
personale.
Reînnodarea experienţei pozitive a Consiliul Superior al 
Apărării Ţării începând cu 1990, care reprezintă la scară 
istorică momentul de început a reconstruirii regimului 
democratic în România, poate fi apreciată astăzi ca o decizie 
înţeleaptă, bazată pe cunoaşterea tradiţiei şi nicidecum pe 
devianţele unor tirani de conjunctură a regimurilor eşuate. Cel 
puţin din acest punct de vedere se poate spune că şi noi 
românii ştim să învăţăm din lecţiile trecutului, promovând 
ceea ce a fost preponderent pozitiv şi evitând greşelile.
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Regele Ferdinand – la iniţiativa sa a fost 
fondat Consiliul Superior al Apărării Ţării

Ion (Ionel) I. C. Brătianu a prezidat
 prima şedinţă a Consiliului Superior 

al Apărării a Ţării.

General Alexandru Averescu
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politică şi, mai nou, militară. În legătură cu proiectul Gazoductului “Nabucco” 
De departe, frecvenţa cea mai ridicată în abordările al Uniunii Europene, diverse instrumente de analiză - de 
instituţiilor media specializate româneşti şi internaţionale conţinut, de frecvenţă, de tip cauză-efect - aplicate unui 
o înregistrează familia de cuvinte ce derivă din termenul-volum dat de informaţii difuzate de prestigioase redacţii 
cheie “ENERGIE”  35 de menţiuni. Această recurenţă financiare/politice, agenţii de presă europene dar şi nord-
este justificată, în parte, de perspectiva epuizării, în americane, relevă o stare de fapt ce poate conduce la 
câteva decenii, a rezervelor mondiale de combustibili conturarea unor elemente de prognoză cu impact în 
fosili (cantonate, covârşitor, în zona Golfului Persic), dar şi planul securităţii regionale. 
de situaţia tensionată, respectiv conflictele din lumea Atrage atenţia, în acest context, recurenţa unor “termeni-
arabă (ce se reflectă în politica OPEC), care au cheie”, care denotă seriozitatea problemelor legate de 
determinat reorientarea de urgenţă a atenţiei proiectul menţionat, extinderea ori gravitatea unor 
Occidentului asupra rezervelor - însemnate şi ele  din fenomene care condiţionează realizarea acestuia, 
jurul Mării Caspice.   precum şi transgresarea din sfera economică în cea geo-
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Analizele pe text şi de conţinut relevă că şi această “soluţie”, geopolitice se răsfrâng asupra componentelor economice 
ce urmăreşte “ocolirea” Rusiei, identificată abia de curând ale proiectului, a cărui realizare, vitală, va fi jalonată de 
în termeni istorici, întâmpină dificultăţi majore, de vreme ce următoarele elemente: 
următorii termeni-cheie, în ordinea recurenţei, sunt - în situaţia construirii gazoductului, va fi dificilă 
“CONFLICT” (25 de menţiuni), respectiv “SECURITATE” respectarea termenului-limită  2012; 
(13 menţiuni), ceea ce conferă, unei probleme aparent -  pentru mater ia l izarea, dar ş i  pentru 
economice, dimensiuni geopolitice şi militare (de asemenea funcţionarea/exploatarea complexului de transport, 
cuvânt-cheie, cu 8 menţiuni). Uniunea Europeană va fi obligată să facă o serie de concesii 
În relaţiile cu Occidentul, politica energetică, monopolul pe geopolitice Federaţiei Ruse, în situaţia în care conflictele 
care Federaţia Rusă îl deţine şi al cărei intervenţionism în locale şi regionale  îngheţate sau nu din zonele Mării Negre, 
zonă este menit să demonstreze puterea şi influenţa pe Caspice, din Caucaz  pe care Rusia are pretenţia să le 
care o poate exercita  au  devenit un instrument militar, o gestioneze fără imixtiuni occidentale  pot ameninţa, în 
armă. perspectivă apropiată, chiar securitatea fizică a instalaţiilor 
Tocmai pentru a face şi mai evident acest lucru şi pentru a-şi ce fac obiectul proiectului “Nabucco”;
întări pârghiile de şantaj/ameninţare asupra Uniunii - fondurile estimate iniţial pentru realizarea 
Europene, gigantul rus “Gazprom” (condus, până de tronsonului de transport riscă să crească până la depăşirea 
curând, de actualul preşedinte al Federaţiei Ruse) a iniţiat şi pragului rentabilităţii, având în vedere costurile impuse de 
a avansat rapid în negocierile cu ţările din jurul Caspicii,  asigurarea instalaţiilor, dar şi actuala criză financiară 
adică exact cele ce ar urma să asigure resursele pe care să mondială, care atinge sectoare-cheie din aria de resurse 
le transporte magistrala “Nabucco”, vitale pentru reducerea necesare materializării şi funcţionării proiectului: consorţiile 
presiunii energetice ruse asupra UE. Accelerarea bancare şi de asigurări.   
demersurilor puterii răsăritene survine pe fondul poziţiilor de 
forţă exprimate de UE şi NATO în privinţa intervenţiei ruseşti 
în Georgia şi al recunoaşterii, de către acelaşi stat, a 
independenţei provinciilor separatiste georgiene Osetia de 
Sud şi Abhazia, situaţia actuală fiind astfel definită şi de un 
alt termen-cheie, şi anume “CRIZĂ” (10 menţiuni). 
În contextul astfel creat, postura complicată în care se află 
UE a determinat, de altfel, marile puteri componente ca, 
dincolo de stadiul declarativ, să nu adopte niciun fel de 
sancţiuni împotriva Federaţiei Ruse.  

 

Pe acest fond, perspectiva materializării proiectului 
“Nabucco” este dată de proiecţia “în oglindă”, inversată, a 
unei situaţii în care circumstanţele militare, de securitate şi
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24 DECEMBRIE: 
ZIUA LUPTĂTORULUI ANTITERORIST
 Simbolul identitar al unei profesii a actualei structuri antiteroriste a Serviciului Român de 

Informaţii - s-a produs ca urmare a evidenţierii, la vremea 
respectivă, a unor focare de ameninţări teroriste care Pentru Serviciul Român de Informaţii este o 
vizau, direct sau indirect, România.tradiţie de onoare să aniverseze, la 24 decembrie, Ziua 
În decursul activităţii sale, Unitatea Specială de Luptă Luptătorului Antiterorist,  simbol al unei profesii pentru care 
Antiteroristă s-a confruntat cu numeroase încercări de asumarea riscului poate echivala cu sacrificiul suprem.
pătrundere în spaţiul naţional a unor membri sau An de an, cu acest prilej este omagiat profesionalismul 
simpatizanţi ai diferitelor mişcări teroriste. Lucrurile nu s-au veteranilor unităţii de luptă antiteroristă, care reprezintă 
oprit însă la desfăşurarea de acte premergătoare garantul - pentru prezent şi viitor - al perpetuării 
organizării de acţiuni violente; s-a încercat organizarea de sentimentului datoriei împlinite, devotamentului 
atentate teroriste chiar pe teritoriul României, ţintele vizate necondiţionat, spiritului de sacrificiu, loialităţii şi 
fiind, în general, reprezentanţi oficiali ai diferitelor state la solidarităţii, la cote de performanţă specifice unui corp de 
Bucureşti.elită. 

Totodată, Ziua Luptătorului Antiterorist păstrează vie, ¶ Al Fatah - Consiliul Revoluţionar - este singura 
peste generaţii, memoria acelor deschizători de drumuri organizaţie disidentă care a reuşit  să organizeze şi să 
care s-au jertfit pentru liniştea şi siguranţa celorlalţi: finalizeze un atentat terorist în ţara noastră, soldat cu 
Locotenent-colonel DONNER I. ALECSANDRU (1985) uciderea unui diplomat iordanian, în decembrie 1984, 
Căpitan VIDREAN I. ION (1985) acţiune întreprinsă în centrul Capitalei, în faţa Hotelului  
Plutonier major ANDREI Al. NICOLAE  PETRE (1988) Intercontinental.
Căpitan PÎRJOL D. PETRE (1989) ¶ În luna decembrie 1984, în faţa Hotelului Bucureşti, din 
Colonel (post-mortem) TROSCA Al. GHEORGHE (1989)

centrul Capitalei, a avut loc primul şi, până în prezent, 
Locotenent-colonel (post-mortem) COTUNĂ Al. EUGEN  

singurul atentat terorist săvârşit pe teritoriul ţării noastre de 
TRANDAFIR (1989)

către gruparea condusă de Abu Nidal. Victimă i-a căzut un 
Sublocotenent (post-mortem) ANDREI I. ŞTEFAN (1989)

funcţionar al Ambasadei Regatului Haşemit al Iordaniei la 
Sublocotenent (post-mortem) COSTACHE I. ION (1989)

Bucureşti, Azmi Al Mufti, iar implicaţiile negative ale acestei 
Sublocotenent (post-mortem) MUICARU C. ION (1989)

acţiuni au fost amplificate de faptul că diplomatul era rudă 
Sublocotenent (post-mortem) NEAGOE Şt. TEODOR 

cu regele Hussein. 
(1989)

Atentatul a fost executat de către un student iordanian de 
Sublocotenent (post-mortem) OPREA I. EMIL (1989)

naţionalitate palestiniană, Ahmad Ali Al-Hersh, aflat de mai 
Sublocotenent (post-mortem) SURPĂŢEANU P. 

mulţi ani în România şi care, până în acel moment, nu se 
CONSTANTIN  FLORIN (1989)

făcuse remarcat cu nicio preocupare suspectă. 
În fapt, acţiunea teroristă a reprezentat finalizarea unui 

Deschizători de drumuri
îndelungat proces, la care au mai participat şi alţi membri ai 
grupării, unul dintre ei furnizând arma crimei, altul 

Înfiinţarea, la 15 decembrie 1977, a Unităţii Speciale de 
indicându-i lui Al-Hersh locul unde este ascunsă 

Luptă Antiteroristă - predecesoarea Brigăzii Antiteroriste şi 

Direcţia Generală Prevenire
şi Combatere Terorism
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aceasta, iar ultimul transmiţând ordinul de trecere la atac. De 
asemenea, anterior executării atentatului, au fost făcute 
ample verificări ale traseelor de deplasare folosite de victimă, 
studierea împrejurimilor Hotelului Bucureşti, stabilirea 
obiceiurilor lui Azmi Al Mufti.
Atentatul s-a înscris în campania desfăşurată în acea 
perioadă de către Abu Nidal împotriva reprezentanţilor oficiali 
ai Iordaniei, la cererea şi cu sprijinul Siriei, stat care se afla în 
conflict cu regimul de la Amman.
Autorităţile române au luat imediat măsuri privind pedepsirea 
atentatorului şi limitarea repercusiunilor negative ale acţiunii 
asupra relaţiilor româno-iordaniene, reuşindu-se evitarea 
apariţiei unei crize diplomatice între cele două state.

¶ La data de 26 mai 1985, într-o parcare auto din incinta 
complexului studenţesc Grozăveşti din Capitală, au fost 
plasate, de către două elemente teroriste arabe - opozante ale 
regimului de la Damasc - mecanisme explozive sub 
autoturismele unor lideri ai organizaţiei studenţilor sirieni din 
România, de orientare pro-guvernamentală. În încercarea de 
dezamorsare a unuia dintre dispozitivele capcană, s-a produs 
o puternică deflagraţie, căreia i-au căzut victime locotenent-
colonel DONNER ALECSANDRU, respectiv căpitan 
VIDREAN ION, specialişti pirotehnişti ai Unităţii Speciale de 
Luptă Antiteroristă.

La data de 01.07.1990, Unitatea Specială de Luptă 
Antiteroristă se transformă în BRIGADA ANTITERORISTĂ,  
unitate centrală din structura Serviciului Român de Informaţii 
abilitată să organizeze şi să execute, într-o concepţie unitară, 
activităţile de descoperire, prevenire, neutralizare şi anihilare 
a acţiunilor teroriste pe teritoriul României.

¶ În 20 august 1991, un comando indian, compus din patru 
elemente teroriste, a fost la originea unei tentative de 
asasinare a ambasadorului indian acreditat în ţara noastră, în 
timp ce acesta se afla la obişnuita plimbare cu soţia pe 
Bulevardul Aviatorilor din Bucureşti. Intervenţia promptă a 
ofiţerilor antiterorişti aflaţi în dispozitivul de protecţie fizică a 
ambasadorului a făcut ca atentatul să se soldeze cu un eşec. 
Bilanţul intervenţiei:  un terorist ucis pe loc, un altul capturat, 
unul rănit şi altul dispărut. În faţa organelor de cercetare 
penală s-a elucidat faptul că cei patru terorişti aparţineau unei 
grupări extremist-teroriste de religie sikhs din India.
În temeiul experienţei câştigate şi a rezultatelor muncii 
depuse în peste 25 de ani de existenţă, drapelul de luptă al 
Brigăzii Antiteroriste a fost decorat, în anul 2002, cu Ordinul 
naţional "PENTRU MERIT", în grad de cavaler.  

Peste generaţii

De-a lungul timpului s-au succedat o multitudine de tipare ale 
formelor de manifestare a fenomenului terorist pe plan 
internaţional. Acestea devin poate prea rapid anacronice, 
transformându-se în subiecte de studiu pentru analişti, ale 

căror concluzii completează “pagini negre” în memoria 
colectivă a societăţii. Ceea ce, însă, s-a perpetuat este baza 
ameninţării teroriste, care a fost şi rămâne capacitatea de a 
conspira, pericolul, pe cale de consecinţă, fiind direct 
proporţional cu perfecţionarea abilităţilor teroriştilor de a fi din 
ce în ce mai imprevizibili. Acţiunea în cooperare pentru 
prevenirea efectelor tuturor formelor de exprimare teroristă 
trebuie să se focalizeze asupra combaterii cauzelor 
generatoare (conflictele etnice explozive sau pe cale de a 
izbucni, violenţele religioase, discrepanţele majore de 
educaţie şi cultură, economiile nefertile, criminalitatea 
organizată, proliferarea armelor de distrugere în masă etc.). 
Condensarea eforturilor comune în această direcţie trebuie să 
reprezinte un răspuns unitar al factorilor politic, diplomatic, 
juridic, poliţienesc şi, nu în ultimul rând, al comunităţii 
informative.  
Fundamentală în anticiparea riscurilor şi ameninţărilor de 
orice natură, în antiterorism - puterea informaţiei - nu are rival. 
11 septembrie 2001 a demonstrat care sunt consecinţele când 
primordialitatea acesteia este subestimată, orice sincopă, în 
timp şi spaţiu, fiind echivalentă cu eşecul prevenţiei. 
Suntem, probabil, contemporani cu ceea ce am putea numi 
ameninţări fără ameninţători, fenomenul terorist asumându-şi 
o nouă identitate: terorismul voluntarist.
        Sub influenţa acestor evoluţii:

¶ În anul 2003, structura antiteroristă a SRI a obţinut 
primele informaţii cu privire la conturarea, în clandestinitate, a 
unor preocupări de prozelitism şi propagandă teroristă 
radicală, din partea unui grup restrâns de studenţi străini, 
rezidenţi la Iaşi, originari din Arabia Saudită, Sudan, Oman şi 
Pakistan.
Informaţiile obţinute ulterior au evidenţiat că membrii grupului 
islamic aveau ca tip de organizare modelul Al-Qaida, 
urmărind ca, prin promovarea ideologiei acesteia, să asigure 
suportul logistic pentru reţele teroriste externe, în cazul în care 
s-ar fi decis comiterea unor atentate teroriste pe teritoriul 
României. Pentru a preveni dezvoltarea, în clandestinitate, a 
grupului radical-islamic şi consolidarea operaţională a 
acestuia, Serviciul Român de Informaţii, prin Unitatea 
specializată de prevenire şi combatere a terorismului, în 
cooperare cu instituţiile juridice competente şi de apărare a 
legii, au derulat o serie de activităţi ce au constat în reţinerea şi 
audierea membrilor grupului radical-islamic, inclusiv 
percheziţii la reşedinţele sau locurile de domiciliu ale 
cetăţenilor străini.
Acţiunea a avut ca finalitate stoparea activităţilor grupului 
radical islamic din România şi îndepărtarea membrilor 
acestuia de pe teritoriul naţional, fiind, astfel, descurajate 
eventualele tentative de constituire a unor structuri 
asemănătoare şi, totodată, înlăturate riscurile de natură 
teroristă generate de obiectivele pe care celula radicală le 
viza.
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¶ La data de 26 iunie 2006, cetăţeanul român FLORIAN 
LESCH a fost reţinut de către autorităţile române, în câmp 
deschis, la o distanţă de circa 400 de metri de localitatea 
Buziaş, în direcţia Timişoara, într-un autoturism pe care îl 
achiziţionase recent şi în care se afla un dispozitiv 
exploziv (alcătuit din două butelii cu gaz metan şi un 
dispozitiv format dintr-un telefon mobil, la a cărui sonerie 
era ataşat un aprinzător electric de aragaz). Autoturismul 
urma să fie detonat într-o zonă aglomerată din Timişoara, 
pe care FLORIAN LESCH o studiase anterior.
Acesta poate fi considerat primul caz de radicalizare auto-
indusă, sub influenţa concertată a Internetului (folosit din 
ce în ce mai frecvent, de către organizaţiile teroriste, ca 
mijloc de comunicare şi propagandă a scopurilor 
subversive).

Confluenţe 

Configuraţia normativ-conceptuală şi, pe cale de 
consecinţă, organizatorico-funcţională a structurii 
antiteroriste a Serviciului Român de Informaţii a cunoscut 
mutaţii succesive determinate, în principal, de modificările 
dinamice ale situaţiei operative interne şi internaţionale în 
domeniu şi, în raport cu acestea, de necesitatea asigurării 
unui echilibru dinamic şi realist între componentele 
informativ-operative şi, respectiv, de intervenţie 
antiteroristă / contrateroristă.
Experienţa în domeniu, acumulată pe acest fundament şi 
pusă în valoare de menţinerea României în afara sferei de 
confruntare directă cu manifestări ale fenomenului 
terorist, este în măsură să evidenţieze: dinamismul, 
diversitatea şi complexitatea - ca elemente particulare ale 
ariilor specifice de investigare informativă, plasate în zone 
de maximă clandestinitate şi risc contrainformativ; 
permanenta “stare de veghe” - garant al viabilităţii şi 
eficienţei reacţiei de răspuns, eminamente pro-activ, faţă 
de mobilitatea contextului operativ şi, nu în ultimul rând, 
armonizarea standardelor unitare de eficienţă - ca resort 
central în asigurarea funcţionalităţii mecanismului 
naţional de prevenire şi combatere a terorismului, inclusiv 
pe componenta cooperării internaţionale.
Ca fundament al consolidării rolului României de furnizor 
de securitate şi stabilitate în plan regional, respectiv al 
poziţiei acesteia în comunitatea euroatlantică, ţara 
noastră a fost printre primele state din sud-estul Europei 
care, după 11 septembrie 2001, a avut iniţiativa elaborării 
unei Strategii Naţionale de Prevenire şi Combatere a 
Terorismului. Acest document doctrinar fundamental 
valorifică solidar interesele şi necesităţile de siguranţă

internă ale societăţii româneşti, prin consolidarea 
mecanismelor sale de autoprotecţie faţă de fenomenul 
terorist.
În mod programatic, Strategia naţională în domeniu 
defineşte, într-o formulă unitară, terorismul; stabileşte 
obiectivele generale ale statului român în materie 
antiteroristă; fundamentează existenţa şi funcţionalitatea 
Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Terorismului, statuând rolul de coordonator tehnic ce 
revine Serviciului Român de Informaţii, în calitate de 
autoritate naţională în materie antiteroristă, în planul 
realizării obiectivului strategic esenţial, care vizează 
protejarea teritoriului naţional de manifestări teroriste 
concrete.
Responsabilităţile majore ce revin, de pe această poziţie, 
Serviciului Român de Informaţii  definite / atribuite prin 
legea specială antiteroristă (Legea nr. 535 / 2004)  au ca 
obiectiv asigurarea funcţionării  în timp real şi la nivel 
naţional  a mecanismului Informaţie ó Decizie + 

Coordonare ó Intervenţie.
Pentru coordonarea adecvată a eforturilor şi demersurilor 
instituţiilor componente, Protocolul General de organizare 
şi funcţionare a Sistemului trasează sarcinile generale ce 
revin acestora, subsumate tuturor tipurilor de misiuni şi 
responsabilităţi încredinţate Sistemului Naţional de 
Prevenire şi Combatere a Terorismului. De asemenea, în 
scopul  aplicării unitare şi coerente a acestor sarcini, în 
cadrul Serviciului Român de Informaţii funcţionează 
Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă.   
În raport cu realităţile contextului operativ în domeniu, 
mecanismul intern de cooperare are menirea de a 
contribui esenţial la stabilirea de strategii de etapă, a căror 
eficienţă este comensurată inclusiv pe dimensiunea 
activităţii de cooperare internaţională, România - ca 
membru cu drepturi depline al NATO şi UE - fiind angajată 
ferm şi fără echivoc în efortul internaţional de luptă 
împotriva terorismului. 

 



Constituind baza de plecare a întregului proces din mişcare, din aer, marin sau terestru, desantarea, 
de pregătire pentru luptă, subsistem al educaţiei fizice şi coborârea în rapel, tehnicile de autoapărare sunt activităţi 
sportului, educaţia fizică militară este o componentă a realizate curent în cadrul pregătirii. Elementul principal 
procesului de instruire/învăţământ care valorifică care dă greutate şi succes în acţiunea forţelor de 
ansamblul formelor de activitate colectivă sau individuală intervenţie antiteroristă este echipa. Pentru alcătuirea 
ce se desfăşoară în vederea formării, dezvoltării şi acesteia sunt selecţionaţi sportivi care au capacitate 
menţinerii capacităţilor motrice solicitate  în situaţii de combativă, potenţial de adaptare la diferite tipuri de 
pace, criză şi război, contribuind la îmbunătăţirea stării de misiuni şi mediu. Munca în echipă presupune încredere 
sănătate fizică şi psihică a între membrii acesteia, 
personalului Armatei. coeziune de grup, control al 
Pornind de la faptul că s t ă r i l o r  e m o ţ i o n a l e ,  
pregăt i rea,  sub toate a s u m a r e a  
aspectele ei, reprezintă un responsabilităţilor, curaj, 
factor-cheie în procesul v o i n ţ ă ,  d o r i n ţ a  d e  
formării şi desăvârşirii autodepăşire şi, nu în 
profesionale a unui luptător, ultimul rând, comunicarea 
aceasta pune un deosebit şi schimbul de idei care 
a c c e n t ,  p e  l â n g ă  au la bază un număr mare 
cunoaşterea tacticilor şi de ore de antrenament şi de 
tehnicilor specifice, pe misiuni.
pregătirea fizică şi pe Pregătirea fizică generală şi 
pregăt i rea trageri i  cu pregătirea fizică specifică 
armamentul din dotare. militară sunt realizate 
Componenţii grupei de prin mijloacele educaţiei 
intervenţie specială sunt f i z i c e .  P r a c t i c a r e a  
supuşi permanent, în timpul exe rc i ţ i i l o r  f i z i ce ,  a l  
a n t r e n a m e n t e l o r ,  l a  c ă r o r  s c o p  e s t e  
exigenţe maxime din punct îmbunătăţirea şi creşterea 
de vedere fizic şi psihic. performanţelor luptătorilor 
Executarea exerciţiilor cu d in  t rupe le  spec ia le ,  
grade sporite de dificultate, are la bază îmbinarea 
r e a l i z a t e  î n  c o n d i ţ i i  mijloacelor şi metodelor 
apropiate de realitate, impune existenţa, la nivelul t r a d i ţ i o n a l e  c u  c e l e  m o d e r n e .  Î n  
executantului, a unor analizatori de maximă acuitate, cad ru l  l ec ţ i i l o r  de  an t renamen t ,  sa rc in i l e  
astfel încât tragerile de precizie şi de viteză, de pe loc sau sunt    abordate    atât    din    din    punct    de    vedere 

Cătălin Ionel Paraschiv
Silviu Ştefan Ilie
Direcţia Judeţeană 
de Informaţii Giurgiu
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teoretic cât şi practic. La baza activităţii trupelor de 
intervenţie se află exerciţiul fizic care trebuie să fie analizat, 
programat, cuantificat şi evaluat. 

Practicarea sistematică şi organizată a exerciţiilor fizice în 
cadrul orelor de antrenament determină la nivelul 
luptătorilor profunde transformări din punct de vedere fizic, 
moral şi intelectual. Pregătirea pe acest segment de 
activitate a devenit din ce în ce mai complexă şi mai 
atractivă ca urmare a exploziei informaţionale în acest 
domeniu. Scopul tuturor eforturilor depuse de-a lungul 
timpului în cadrul pregătirii de către luptătorii trupelor 
speciale este acela de a câştiga o luptă cu un adversar 
necunoscut ale cărui calităţi fizice, psihice, tactice, tehnice 
sunt peste aşteptări.
„Deprinderile motrice primare - alergarea, săriturile, 
aruncarea, căţărarea  sunt transformate în deprinderi 
utilitar-aplicative: de trecere a diferitelor parcursuri cu 
obstacole, de ridicare şi transporturi de greutăţi şi materiale 
specifice, de luptă apropiată cu armamentul din dotare, de 
trecere a cursurilor de apă cu echipamentul militar şi cu 
arma sau de trecere a versanţilor muntoşi iarna sau vara, cu 
şi fără schiuri şi alte materiale specifice.”
Pentru aceasta este nevoie de dârzenie şi voinţă, o mare 

cheltuială de forţe, o intensă activitate creatoare, precizie şi 
acurateţe, disciplină şi respectarea unui regim riguros de 
viaţă şi muncă. Un rol important îl joacă voinţa, exigenţa, 

perseverenţa de a atinge ţelul, 
dârzenia şi capacitatea de a suporta 
greutăţile.
În raport cu metodologia utilizată în 
programarea şi realizarea pregătirii, 
capacitatea motrică sau pregătirea 
fizică este structurată în:

1. pregătire fizică sau capacitate 
motrică generală;

2. pregătire sau capacitate 
specifică.
Întrucât avem de a face cu foşti şi 
actuali sportivi, în cadrul pregătirii, o 
pondere redusă îl au antrenamentele 
care vizează însuşirea primară 
(iniţierea) a unor priceperi şi 
deprinderi motrice, un rol deosebit 
de ţ i nându - l  conso l i da rea  ş i  
perfecţionarea deprinderilor şi 
priceperilor motrice, sens în care se 
urmăreşte:

– realizarea tehnicii de execuţie a 
deprinderilor în concordanţă cu 
caracteristicile spaţio-temporale;

– consol idarea legătur i lor  
t e m p o r a l e  p r i n  e x e r s a r e a  
deprinderilor în condiţii constante, 
dar şi în condiţii variate, în care 

suplimentar sunt prezenţi adversarul şi condiţiile de stres 
specifice;

– corectarea cu prioritate a greşelilor care au fost 
identificate în executarea mişcărilor;

– sporirea variantelor de execuţie a deprinderilor 
prin exersarea lor în condiţii apropiate de cele din teren;

– înlănţuirea deprinderilor şi executarea acestora în 
combinaţii de exerciţii care să conducă la realizarea unor 
mişcări noi prin transfer pozitiv.
În acest context, putem spune că în pregătirea specifică a 
componenţilor grupei de intervenţii speciale un rol important 
îl are exerciţiul fizic, care prin practicarea sistematică şi 
organizată poate conduce fără echivoc la realizarea 
obiectivelor propuse. Conţinutul exerciţiului fizic abordat în 
cadrul pregătirii este condiţionat de scopul pentru care este 
practicat, dar şi de finalitatea lui. Valoarea exerciţiului fizic 
este dată de influenţele pe care acesta le produce în timp 
asupra organismului. Esenţa conţinutului exerciţiului fizic 
rezumat la volumul, intensitatea, complexitatea care 
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defineşte efortul fizic este în strânsă corelaţie cu efortul psihic 
şi mişcările corpului. 
Reacţiile organismului nu sunt aceleaşi la toate solicitările. În 
funcţie de particularităţile fiecărui excitant, unele organe şi 
sisteme sunt solicitate mai mult, iar altele mai puţin. Faptul că 
gradul de perfecţionare morfofuncţională a organismului 
condiţionează nivelul performanţelor de luptă şi că aceste 
perfecţionări depind de efortul depus în antrenamente, duc în 
mod necesar la concluzia că “obţinerea celor mai înalte 
performanţe este posibilă numai dacă solicitările din 
antrenament respectă specificul efortului de luptă“ (Faulkner).
În contextul celor mai sus menţionate, este evidenţiat faptul că 
pregătirea fizică specifică se realizează cu mijloace strict 
specializate care dezvoltă combinaţiile de calităţi prioritar 
determinate de particularităţile ramurilor de sport, de grupele 
musculare angajate în efort, de tipul solicitării etc.
Îmbunătăţirea indicilor morfofuncţionali prin practicarea 
exerciţiilor fizice trebuie să-i asigure luptătorului capacităţi 
superioare pentru derularea următoarelor activităţi:

- participarea la intervenţia contrateroristă asupra 
obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti în vederea 
capturării/anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii 
ordinii legale;

- desfăşurarea serviciului de permanenţă în unitate 
realizând executarea misiunilor curente;

- iniţierea operaţiunilor de descurajare prin patrularea 
la obiectivele asupra cărora planează suspiciunea de 
ameninţări teroriste;

- participarea la unele manifestări culturale şi sociale 
în scopul prevenirii şi descurajării unor eventuale acţiuni 
teroriste;

- realizarea în permanenţă a activităţilor de pregătire 
fizică militară şi de specialitate în baze special amenajate.
Pregătirea grupei sau cea individuală se realizează pe 
componenta de pregătire de specialitate, pregătire fizică şi 
pregătire militară. Pregătirea fizică este generală şi specifică, 
iar pregătirea militară se desfăşoară pe următoarele 
segmente:

- cultură militară generală;
- instrucţia tragerii;
- întreţinerea şi păstrarea armamentului;
- perfecţionarea cunoaşterii mijloacelor tehnice 

specifice;
- identificarea şi remedierea incidentelor de tragere.

Membrii grupei de intervenţie participă în cadrul pregătirii 
teoretice de specialitate la:

- consolidarea şi perfecţionarea metodologiei de 
intervenţie şi protecţie antiteroristă;

- consolidarea cunoştinţelor despre organizaţiile 
teroriste;

- consolidarea cunoştinţelor despre modul de 
intervenţie al forţelor similare din alte ţări;

- analizează situaţii reale şi ipotetice de intervenţie

antiteroristă;
- realizează propuneri de optimizare a activităţilor pe 

care le desfăşoară.
Pe linia pregătirii practice de specialitate, componenţii grupei 
acţionează pentru:

- consolidarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tacticilor 
de intervenţie antiteroristă;

- însuşirea planurilor de acţiune pentru fiecare 
obiectiv pe care îl are în competenţă;

- antrenarea prin participarea la simulări asupra 
obiectivelor.
Pregătirea fizică este clasificată în pregătire fizică generală şi 
pregătire fizică individuală. În cadrul acestora sunt practicate 
exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei fizice la efort fizic 
prelungit, exerciţii de dezvoltare a vitezei de execuţie şi 
exerciţii de dezvoltare a forţei. Pregătirea fizică de grup, prin 
exerciţiile pe care le foloseşte, are ca principal obiectiv 
formarea şi consolidarea atât a motivaţiei, cât şi a coeziunii de 
grup. 
Pregătirea fizică specifică are ca principal scop consolidarea şi 
perfecţionarea unor exerciţii de atac şi autoapărare. În cadrul 
primei categorii sunt folosite exerciţii de judo/karate cu unul 
sau mai mulţi adversari, exerciţii de atac cu o armă sau cu un 
obiect contondent. Pentru tehnicile de autoapărare sunt 
utilizate exerciţii de dezarmare, autoapărare în spaţii înguste, 
imobilizări de persoane, precum şi procedee de luptă corp la 
corp. De asemenea sunt efectuate exerciţii de căţărare pe 
versanţi, pe clădiri, precum şi exerciţii care favorizează 
perfecţionarea desantului şi a coborârilor în rapel.
Pregătirea militară are ca obiectiv consolidarea culturii 
militare, a cunoştinţelor privind instrucţia tragerii, precum şi 
măsurile care se iau în cazul întreţinerii şi păstrării 
armamentului, dar şi în remedierea unor incidente de tragere.
Referitor la instrucţia tragerii se pune un accent deosebit pe:

- cunoaşterea armamentului din dotare;
- balistica interioară şi exterioară;
- principii şi reguli de tragere;
- pregătirea şedinţei de tragere;
- primirea muniţiei;
- încărcarea armamentului;
- deplasări pe aliniamentul de tragere şi aşezarea în 

poziţia de luptă specifică;
- executarea tragerii.

Grupele de intervenţie specială folosesc: armament, muniţie 
echipament, poligon de trageri, sală de curs, sală de sport, 
spaţii de antrenament, teren special amenajat, maşini, 
aparatură foto-video de documentare şi documente tactice.
Legătura inseparabilă dintre gândirea motrică, stereotipurile 
dinamice şi limbajul intern este factorul de bază ce permite 
antrenamentului mental atât de perfecţionat şi necesar 
obţinerii performanţelor înalte din zilele noastre să se 
îmbunătăţească permanent.
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restricţionat etc. şi care au dotări tehnice sau expertiză Cultura de securitate, respectiv pregătirea 
superioare, date fiind şi interesele (cu totul altele decât ale întregii societăţi în spiritul respectului legii, apărării patriei 
instituţiilor statale de intelligence!), ca să nu mai vorbim de şi valorilor naţionale împotriva celor care uneltesc, din 
recompensele oferite de beneficiari.Citind (ca unul nu interior şi din afară, pentru compromiterea, subminarea şi 
chiar din afara sistemului!) ce se dă publicităţii pe filiera dominaţia ţării, obiceiurilor, neamului, tradiţiilor, 
CNSAS, mă minunez de cât de compartimentată a fost reprezintă o piatră de încercare, un reper de conduită, 
munca şi cât de temută era Securitatea (pe bună dreptate, moral, educativ, formativ, mai ales după disoluţia şi 
drept care justifică distihul: „Securiştii-n mină, /Ca s-avem bulversările pricinuite de evenimentele din decembrie 
lumină!”, sacadat de către arhitecţii, regizorii şi scenariştii 1989.
„Decembriadei '89”) nu atât pentru concetăţeni, ci mai Toţi recunosc că regimul comunist instituise un regim 
ales pentru… stranieri. Dar, tot citind acele documente, cvasitotalitar, al fricii şi opreliştii, al cenzurii şi îngrădirilor, 
(unelte de interes operativ, care ţin de bucătăria culegerii al suspiciunii şi tracasării, dar aceiaşi (toţi) sunt de acord 
şi valorificării informaţiilor, a cărei deconspirare ar trebui că la dărâmarea de pe soclu a unei statui, dacă nu s-a 
să ofenseze FBI-ul, CIA, FSB-ul, Mossadul, MI5-ul, chiar dărâmat şi soclul (or, la noi soclul, adică identitatea 
SRI-ul, care toate ar trebui să protesteze, dacă nu se naţională, a rămas după căderea regimului de … import!) 
poate opri „valorificarea” lor) am văzut şi partea plină (în trebuie să existe alternativa, înlocuitorul (mai credibil, 
viziunea mea) a paharului. Vreau să spun că, luând act de superior, nou!), necum hăul, haosul, arbitrarul.
problematică şi demers, cititorii lucizi vor deveni În cazul culturii de securitate (atât de înrădăcinată în 
circumspecţi (nu iese fum fără foc!), dar şi preventivi conştiinţe individuale în Japonia sau Elveţia, unde apariţia 
(istoria neînvăţată se poate repeta!). Cu alte cuvinte, unei maşini străine, adică dintr-un alt cartier, pe o stradă 
deconspirările, acuzele, procesele, dezvăluirile au darul sau alee, ca şi prezenţa, pe scara unui imobil, a altcuiva 
de a scoate la lumină (e vorba de lumina orbitoare din evul decât obişnuiţii vecini, sunt semnalate imediat la … forţele 
în care, deşi ni se...recomandă să trăim bine, majoritatea de securitate!) cred că ne-am îndepărtat corespunzător 
poporului nu ştie cum să o facă!) adevăruri, stări de fapt de mult, aşa încât nu se mai poate face mai nimic. Vreau 
blamabile, reprobabile, josnice, dar pe cale de ecou şi să spun că nu mai pare folositor să se întreprindă ceva 
consecinţă, să şi ridice semne de întrebare, să invite la fiindcă, la fel ca-n serialul „Invadatorii” (cine şi-l 
meditaţie, să contribuie la pregătirea şi educarea în aminteşte!) suntem penetraţi, ocupaţi, „globalizaţi” şi 
spiritul coagulării unei dezirabile culturi de securitate manipulaţi din interior. Se mai trezeşte câte un nostalgic 
naţională, a stârnirii şi limpezirii unui sentiment confuz sau să acuze (în loc să laude!) că SRI-ul îi ascultă telefoanele, 
atrofiat al mândriei patriotice, al apartenenţei şi datoriei, al omiţând, ignarul, că sunt arhitecturi clandestine 
continuităţii şi paternităţii.autohtone şi străine care-şi fac mendrele pe această 
Cred, aşadar, că publicarea integrală a conţinutului temă, fără să ţină cont (cum e obligat s-o facă SRI-ul!) de 
dosarelor, a pildelor de patriotism (gen Mona Muscă, prevederi legale, mandate de la judecător, acces 
Bălăceanu   Stolnici,   Dan   Voiculescu   etc.)   etichetate 

Nicolae Rotaru
Senior Editor
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nejustificat şi fără discernământ, drept colaboraţionism 
cu poliţia politică, ar avea şi darul să redeştepte 
conştiinţe naţionale, să limpezească bolmojelile 
taxonomice, să despartă apele  ce-au fost abuz, 
trădare, torţionarism, mizerie umană şi ce au fost 
rectitudine morală, credinţă conduitară, scop nobil, 
patriotism asumat prin jurământ militar, naţionalism şi 
normalitate. Nu sunt de acord cu etichetările (cum nu 
sunt nici cu ignoranţa şi minciunile!) unor oameni, cu 
trunchierile şi decontextualizarea unor documente ce-i 
privesc, dezavuez năpârlirea fricii şi suspiciunilor, 
schimbul de ştafetă între oameni care practică acelaşi 
modus operandi asupra modusului vivendi detronat şi 
blamat.
Ce-ar trebui să înţeleagă viitorii lucrători în serviciile 
secrete (de acord, până la un punct, cu cei ce spun că 
nu mai e secret cam nimic, de vreme ce suntem ţară 
euroatlantică cu opţiuni globale şi că majoritatea 
documentelor clasificate ar trebui să-şi piardă acest 
caracter) aspectul mi-aminteşte (nostalgic, deh!) de 
începuturile mele ca ofiţer de transmisiuni într-o unitate 
ce pregătea soldaţi radiotelegrafişti, unde staţiile radio 
şi caracteristicile acestora erau ţinute la „trei nule” 
(strict secret de importanţă deosebită), în timp ce ţara 
furnizoare, fratele mai mare de la Răsărit, instalase 
acea tehnică pe tractoarele sovhozurilor ori le dăduse 
la palatele pionierilor pentru iniţierea copiilor în tainele 
electronicii. Ce atitudine (fermă, intransingentă, legală 
etc.) vor trebui să adopte, ca nu cumva, la o „schimbare 
de macaz” să păţească (ei şi, mai ales, urmaşii lor!) 
„ruşinea dezavuării” în mass-media şi în plenul 
instituţiilor celor trei puteri ale statului de drept? Asta 
dacă nu, Doamne fereşte, se-ntâmplă (deşi e 
imposibil!) ca-n cazul glumei cu venerabili ţărănişti sau 
liberali, cum ar fi premiaţii şi colaboratorii revistei 
„Pentru Patrie” atunci când o conduceam: Corneliu 
Coposu şi Mircea Ionescu-Quintus  , care, după câte au 
pătimit, au avut umorul să spună, la reintrarea în scena 
istoriei, că în toate suferinţele a fost şi ceva pozitiv: le-a 
curs vechimea în partid.
De aceea insist să consider că publicarea (şi 
publicitatea aferentă!) a unor documente din arhivele 
defunctelor servicii secrete are valoare de spadă a lui 
Damocles. Dacă nu se va rupe firul de păr şi dacă nu se 
va împlânta în ceafa statalităţii (independenţă, unitate, 
indivizibilitate, integritate, naţionalitate) va rămâne cu 
două tăişuri: unul (cel dorit de „revoluţionarii şi justiţiarii” 
fervenţi!) de reparaţie morală, demistificare,

incriminare, tragere la răspundere etc. şi altul de trezire 
a spiritului civic, de augmentare a conştiinţei naţionale, 
de clarificare opţională a celor ignoranţi sau nehotărâţi, 
cu mult mai mulţi şi, deci, mai puternici decât „elita” 
erijată în tribunal al … poporului.
Poate că nu eu eram îndrituit să scriu (să observ) 
aceste aspecte, mai ales că, fie şi ca rezervist, mă aflu 
deja sub puterea unui jurământ făcut cu ţara şi neamul 
meu, care nu-mi dă dreptul la diletantism opţional, ca să 
nu spun trădare, însă, după „decembriada” de acum 
aproape două decenii, am constatat cât de puţine ştiam 
(nici nu mă interesau, e drept, dar e şi blamabil, 
totodată!) despre colegii din Interne care purtau 
aceeaşi uniformă (când o purtau) cu a mea, dar care 
aveau o cu totul altă misiune (mult mai complexă, 
profundă şi importantă) decât sarcinile mele de 
instructor în trupele de securitate cu jinduri de a evada 
(am şi făcut-o!) în tagma plaivaznicilor profesionişti. 
Acum, că am aflat (cu ajutorul colegilor din presă) mai 
multe, au crezut că nu e lipsit de temei să supun lecturii 
acest subiect de meditaţie. Ori, dacă vreţi, să supun 
meditaţiei acest subiect de lectură ce poate (sau nu) 
avea ecou. Unul benefic, cu efect controlat, cum sună 
sintagma. M-ar bucura să aibă (efect şi ecou, necum să 
stârnească resentimente sau interpretări) pentru a (se) 
vedea că libertatea de opinie nu e un drept pierdut şi aş 
fi curios să văd dinspre ce parte a baricadei mi se trage. 
Concluzia, desigur!
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F The article signed by Cătălin Ionel Paraschiv  
(Phd. Graduand) and Silviu Ştefan  Ilie (from the 
In te l l i gence  Depar tmen t  i n  G iu rg iu ) ,  
“Assessments on the Overall Physical and 
Specific Training of the Antiterrorist Intervention 
Team“, underlines that a comprehensive training 
is a key factor in the fighter's formation. According 
to the two authors, the concept of “team” is the 
main element that ensures a successful 
intervention.

F “Bio-terrorism - the Invisible Enemy” (Oana 
Magdalena Ciobanu, from the Communication 
Programs Department) is an overview on global 
bioterrorist threat, providing the citizens with the 
necessary information on the biological weapons 
risks against their health. The article briefly 
presents the development of biological weapons, 
as well as their means of dissemination. It also 
focuses on the international and domestic 
legislation in the field, highlighting the specific role   
played by SRI in this domain.  

F The article signed by Ph.D. Maxim Dobrinoiu 
(from the Special Telecommunication Service) on 
the theme of “Digital Offenders” is an interesting 
ingression in the “electronic offenders” world and 
it offers a clear picture of the motivations of this 
type of crimes and their means of action. In this 
context, the author highlights the necessity to 
adopt some fundamental guidelines in order to set 
up the conditions for a safe use of the computer. 

F Prof. Nicolae Rotaru (from the National 
Intelligence Academy) continues the series of his 
publications (“I Pak dau ştire”) with a new article, 
“The Security Specialist”, that deals in a very 
original way with the security culture concept.

F In the article “Open Intelligence Sources -
Challenge and Necessity”, the author (University 
Lecturer Ph.D. Ella Magdalena Ciupercă) pleads 
for the use of open sources in the intelligence 
work, in addition to other specific methods for 
safeguarding national security. In the opinion of 
the author, collecting information from open 
sources is an adequate tool in countering 
asymmetric threats, given the fact that these 
operations are meant for geographic areas where 
covert sources are not in place.  

F Ştefan Vlăduţescu (from the Intelligence 
Department in Dolj) makes his debut in the 
Intelligence magazine with the article entitled 
“Permissiveness to Influence and Manipulation”, 
emphasizing mass media manipulation starting 
from the idea that any means of communication is 
an attempt of lobby. 

F The article “The Assessment of National 
Security Information”, by University Lecturer 
Ph.D. Irena Chiru (from the National Intelligence 
Academy), gives the reader a psychological 
approach on the fundamental activities of any 
intelligence service, as it points out the fact that 
the analyst shouldn't be forbidden to express his 
or her own points of view, if we want to get 
valuable intelligence assessments. 

F Liviu Catană (from the Intelligence 
Department in Harghita) presents a case study on 
the topic of the “Nabucco” gas pipeline, pointing 
out, on the one hand, the weight this energy 
project has within the EU, and, on the other hand, 
outlining some prognosis elements affecting the 
regional security plan. At the same time, through 
specific means of analysis, the author draws the 
conclusion that haz lately transgressed this topic 
from the economic domain into the military and 
geopolitical sphere. 
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F Oancea Marius (from the Intelligence Department in F Professor Adrian Barna's study (from the National 
Dâmboviţa) presents “The Consequences of the current Intelligence Academy), updated and thoroughly drafted, is 
economic crisis on the extremist phenomenon”, pointing especially interesting. It is entitled “Multiculturalism 
out that the current serious economic problems can add to versus Islam-phobia in the European Union” and 
the already existing pool of xenophobia within society, at a represents an attempt to assess the significant changes 
time when extremist tendencies are increasingly popular caused by the Islamic factor at the European 
in many European states. Thus, it becomes necessary to demographic and geographic level. 
adopt certain social measures, especially in view of F Mircea Ştefan's article (The Office for the State 
fighting extremism. Secrets Supervision) “Environment and Security” 
F In her article entitled “Threats to the critical reiterates the idea presented in our review that the most 
communication infrastructure” Andreea-Carmina Mătuşa important threat of the new millennium is the alteration of  
(from the Intelligence Department in Dâmboviţa) defines natural environment, emphasizing the need for an 
the critical infrastructure, presents the potential threats international agreement to address this issue. 
and the aspects of the Cyber-Warfare, giving examples of F The article provided by the Antiterrorist Brigade of the 
known information attacks. The author is of the opinion Romanian Intelligence Service talks about the importance 
that the more the informational society develops, the of celebrating, on December 24, the “Antiterrorist Fighter's 
sharper the critical infrastructure vulnerabilities become, Day”, the symbol of a profession where taking risks may 
concluding that new designs for communication be an equivalent of the supreme sacrifice.
structures and networks are mandatory for addressing 

F The historian Cristian Troncotă (also dean of the these threats. 
Information Faculty within the National Intelligence F The Open Source Center produced an ample 
Academy) wrote an article entitled “The Supreme Council 

thematic documentary on “The UK Intelligence of National Defense in the Interbelic Period an Ancestor of 
Community”, summing up all the three British agencies: Nowadays Supreme Council of National Defense. In his 
The Security Service (MI5), The Secret Intelligence paper, the author stresses the importance of the above -
Service (SIS/MI6) and the Government Communications mentioned structure in foundamenting strategic decisions 
Headquarters (GCHQ). regarding the country's security.
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Invitaţie la lectură

Cristian Barna

Jihad în Europa

„Enclavele” musulmane reprezintă puncte „verzi” pe harta 
Europei occidentale, numărul cartierelor în care, pentru a locui, 
trebuie să fii musulman fiind în creştere (multe dintre acestea 
reprezentând un teren propice pentru apariţia alienării sociale), cu 
un nivel ridicat de şomaj, criminalitate, sărăcie şi neputinţă. Unele 
dintre aceste cartiere sunt zone „pe aici nu se trece” pentru europeni 
(chiar şi pentru organele de poliţie), care se tem de comunitatea 
locală.

De meţionat că succesul integrării sociale a imigranţilor 
musulmani este crucial pentru viitorul Europei. Chiar dacă o parte din 
analiştii politici par să nu fie de acord cu impactul demografic şi social 
al musulmanilor asupra Europei, sunt unanimi în credinţa că 
musulmanii vor fi o minoritate semnificativă a populaţiei, care va juca 
un rol important în evoluţia viitoare a „bătrânului continent”.

Islamul face parte din peisajul european, are dreptul la 
libertatea de cult, la locuri de rugăciune, la respect! Dar trebuie să 
respecte secularismul european! Cel mai bun lucru pe care-l poate 
dori nu este „fobia” sau „filia”, ci indiferenţa binevoitoare a unei pieţe a spiritualităţii deschisă tuturor credinţelor!

Iar critica Islamului, departe de a fi reacţionară, constituie singura atitudine progresistă, dat fiind faptul că 
milioane de musulmani aspiră să-şi practice credinţa în mod paşnic, fără să fie nevoiţi să se supună dictatelor unor 
doctrinari şi „bărboşi” care proclamă lapidarea, uciderea apostaţilor sau a „infidelilor”!
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