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PROLOG

3

IANUARIE

1972 - 1973
Comandamentul ARTA
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Pentru Europa, anii '70 au reprezentat o
perioadă în care creşterea manifestărilor
teroriste a impus o rapidă conştientizare a
pericolului şi necesitatea adaptării
mecanismelor instituţionale antiteroriste. Nu
puţine au fost situaţiile în care state sau
obiective occidentale au reprezentat scena
sau ţinta atacurilor, execuţiilor, răpirilor de
persoane şi deturnărilor de aeronave comise
de organizaţiile teroriste active la acel
moment. Unul dintre cele mai relevante
exemple ale vremii este luarea drept ostatici a
11 sportivi israelieni de către organizaţia
palestiniană teroristă Septembrie Negru în
timpul Jocurilor Olimpice din 1972 de la
Munchen, Germania. România a resimţit
pericolul în creştere cu care se confrunta

6

Europa şi a înţeles necesitatea construirii
propriei structuri de apărare antiteroristă.
Astfel, la 19 iunie 1973, în cadrul Ministerului
de Interne se constituia ARTA, un grup
operativ aflat în subordinea Direcţiei a III-a
Contraspionaj din cadrul Departamentului
Securităţii Statului. Obiectivul principal al
grupului (format iniţial din 26 de cadre
detaşate din mai multe unităţi ale MI) l-a
constituit prevenirea acţiunilor cu caracter
terorist-diversionist şi intervenţia în cazul
unui atac terorist. Printre misiunile ARTA se
numărau şi asigurarea pazei unor ambasade şi
reprezentanţe diplomatice din România,
cercetarea pirotehnică şi chimică a anumitor
obiective şi asigurarea protecţiei unor
demnitari români şi străini.

Ianuarie

Luni

Pakistan, Peshawar, 2012 Islamişti sunniţi capturează şi execută un grup de 21
de soldaţi.

29
Marţi

Pakistan, Quetta, 2012 Un sinucigaş aflat într-o maşină-capcană atacă un
convoi de pelerini şiiţi, rezultând 20 de morţi şi 24 răniţi.

30
Miercuri

31
Joi

Irak, Bagdad, 2012 39 de persoane sunt omorâte şi 125 rănite într-o suită de
atacuri teroriste (cu arme de foc şi DEI - dispozitive explozive improvizate) în
diferite zone ale oraşului.

Pakistan, Karachi, 2013 Şase reprezentanţi ai guvernului sunt ucişi în timpul
unei întâlniri politice, în urma unui atac cu DEI organizat de Tehrik-e-Taliban.

1
Vineri

Nigeria, Tarmivah, 2013 În urma unei ambuscade, doi angajaţi ai unei
structuri de securitate nigeriene sunt omorâţi.

2
Sâmbătă

Pakistan, Swabi, 2013 32 de persoane sunt ucise, iar alte 64 rănite într-un
atac organizat în timpul pelerinajului şiit.

3
Duminică

Kenya, Garissa, 2013 O tabără de refugiaţi este atacată cu grenade de către
luptători Al-Shabaab.

4
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1973
Capturarea de armament aparţinând organizaţiei
Septembrie Negru

La începutul anilor '70, membri ai
organizaţiei Septembrie Negru au încercat
în repetate rânduri să introducă în ţara
noastră cantităţi considerabile de
armament. Acesta urma să fie utilizat în
executarea de atentate împotriva unor ţinte
israeliene din România (e.g. ocuparea
Ambasadei Israelului de la Bucureşti,
asasinarea ambasadorului), precum şi
împotriva unor obiective similare din alte
state europene.
ARTA şi trupele de securitate au reuşit să
contracareze cu succes planurile teroriste
care, dacă ar fi fost puse în aplicare, ar fi
putut afecta atât securitatea României, cât şi
a altor ţări de pe continent.
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Într-o serie de operaţiuni coordonate de
ARTA au fost reţinute şi confiscate pistoale,
inclusiv automate, muniţia aferentă şi
grenade defensive.

Ianuarie

Luni

Libia, Sidi Farai, 2013 Un ofiţer de poliţie este asasinat de către islamişti.

5
Marţi

Afganistan, Spin Boldak, 2013 Doi atentatori sinucigaşi omoară patru
persoane şi rănesc alte 15 aflate la o adunare comunitară.

6
Miercuri

Afganistan, Laghman, 2013 Un militar britanic este ucis de către un imam
extremist, în apropierea unei moschei.

7
Joi

Irak, Ninawa, 2014 Explozia unei maşini-capcană, vizând efective poliţieneşti,
s-a soldat cu decesul a 17 poliţişti.

8
Vineri

Irak, Bagdad, 2014 Atacul unui sinucigaş, vizând efective militare, s-a soldat cu
decesul a 23 de militari şi rănirea altor 36.

9
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 Cinci persoane sunt ucise iar alte 15 rănite în urma unui
atac cu explozivi într-o staţie de autobuz .

10
Duminică

Tailanda, Pattani, 2013 Doi ofiţeri de poliţie sunt împuşcaţi mortal şi alţi doi
gardieni sunt ucişi într-un atentat cu bombă.

11
9

1974
Transformarea ARTA în structură distinctă antiteroristă

Ca urmare a succeselor înregistrate de
ARTA (e.g. capturare de armament aparţinând Septembrie Negru), dar şi a înmulţirii
situaţiilor în care intervenţia acesteia era
necesară, din ordinul Ministerului de Interne,
la 1 iunie 1974, ARTA a depăşit stadiul unui
comandament în cadrul ministerului şi s-a
constituit în Unitatea Militară 0625.
Prerogativele acesteia au fost sporite, fiind
considerată unitate specializată responsabilă
- prin participare directă, control şi îndrumare - de executarea ordinelor cu privire la
prevenirea şi combaterea terorismului pe
teritoriul României.
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Aceasta a continuat să se subordoneze
operativ Direcţiei a III-a Contraspionaj din
cadrul Departamentului Securităţii Statului.
Odată cu modificarea organizaţională,
unitatea şi-a dublat numărul de efective,
ajungând la 50 de cadre.
La scurt timp de la înfiinţare, unitatea şi-a
dovedit eficienţa, în septembrie prevenind,
prin măsuri informative şi de protecţie, un
atac la adresa preşedintelui Congresului
Mondial Evreiesc aflat la acel moment în ţara
noastră.

Ianuarie

Luni

Irak, Bagdad, 2014 Explozia unei maşini-capcană, vizând voluntari pentru
înrolare în armată, s-a soldat cu decesul a nouă dintre aceştia şi rănirea altor 16.

12
Marţi

Pakistan, Mianshah, 2013 14 militari locali şi alţi 25 de civili sunt răniţi în urma
unui atac cu DEI amplasat pe marginea drumului.

13
Miercuri

Pakistan, Khar Kallay, 2013 O persoană este ucisă şi alte opt rănite în
explozia unui microbuz care transporta şiiţi.

14
Joi

Norvegia, Haugesund, 2013 Doi indivizi recent convertiţi la creştinism sunt
înjunghiaţi de către un musulman extremist.

15
Vineri

Irak, Kirkuk, 2013 Un individ detonează un camion-capcană în apropierea unei
zone comerciale, omorând 21 de persoane şi rănind alte 170.

16
Sâmbătă

17
Duminică

Pakistan, Punjab, 2014 Explozia unui DEI plasat într-un tren de călători a
cauzat decesul a patru civili şi rănirea altor 65, atentatul fiind revendicat de
Armata Republicană din Baluchistan.

Siria, Daraa, 2013 Atentatori islamişti sinucigaşi detonează o maşină-capcană
în proximitatea unei moschei şiite, omorând cinci persoane şi rănind alte 12.

18
11

1974
„Şoimii” sunt incluşi în unitatea militară specializată în
antiterorism

Ameninţările tot mai dese la adresa aviaţiei
civile din Europa, inclusiv România, au impus
adoptarea de măsuri şi în ceea ce priveşte
securitatea aviatică. Principalul obiectiv
consta în prevenirea atentatelor la bordul
aeronavelor româneşti şi a deturnării
acestora.
În 1970 s-a decis înfiinţarea unui grup
operativ ai cărui membri să asigure
securitatea la bordul aeronavelor TAROM.
După un îndelungat proces de perfecţionare
a militarilor selectaţi pentru îndeplinirea
unor astfel de misiuni, în 1972 România a
beneficiat de prima promoţie de „Şoimi”,
denumire sub care sunt cunoscute în istoria
antiteroristă naţională cadrele responsabile
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cu siguranţa aeronavelor înainte de 1989. În
1974, pentru a se asigura o unificare a
activităţii antiteroriste, „Şoimii” au fost
incluşi în UM 0625.
„Şoimii”, care derulau misiuni atât pe
cursele interne, cât şi pe cele internaţionale,
au înregistrat o serie de succese importante
pe perioada funcţionării. Structura a fost
desfiinţată în 1989, odată cu restructurarea
întregului aparat de securitate.

Ianuarie

Luni

19
Marţi

Pakistan, Banna, 2014 Explozia unui DEI, vizând efective militare, a cauzat
decesul a 26 de soldaţi şi rănirea altor 18, atentatul fiind revendicat de Tehrik-eTaliban.

Pakistan, Punjab, 2014 Un atac sinucigaş revendicat de Tehrik-e-Taliban a
cauzat decesul a 13 civili.

20
Miercuri

Pakistan, Balochistan, 2014 Explozia unui DEI, vizând un grup de pelerini şiiţi,
a cauzat decesul a 24 dintre aceştia şi rănirea altor 20.

21
Joi

Pakistan, Balochistan, 2014 Atacul armat asupra unei poliţii tribale s-a soldat
cu moartea a opt poliţişti şi rănirea altor şase.

22
Vineri

Irak, Tuz Khurmatu, 2013 Un atac terorist sinucigaş comis de un jihadist este
soldat cu moartea a 42 de persoane şi rănirea altor 75.

23
Sâmbătă

24
Duminică

Egipt, Cairo, 2014 Jamaat Ansar Bayt al-Maqdis a revendicat explozia unei
maşini-capcană care a cauzat moartea a patru persoane şi rănirea a 76 poliţişti şi
civili.

Irak, Salah ad Din, 2014 Explozia unei maşini-capcană a ucis şapte civili şi a
rănit alţi 19.

25
13

1975
Declararea a doi membri ai Baader-Meinhof ca
indezirabili

La doar un an de la constituirea noii UM
0625, vigilenţa şi profesionalismul acesteia
au fost puse la încercare la 24 august 1975,
când doi membri ai organizaţiei teroriste
germane Baader-Meinhof au intrat în ţara
noastră.
Înainte ca aceştia să ajungă în România, prin
demersuri informative specifice, ofiţerii UM
0625 au aflat că teroriştii intenţionează să
execute un atac şi dispun de armamentul
necesar pentru a-şi pune planurile în
aplicare.
În baza informaţiilor furnizate de ofiţerii
antiterorişti, organele competente au
realizat o percheziţie asupra autoturismului
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celor doi terorişti pentru a clarifica intenţiile
lor şi măsura în care prezintă un risc terorist.
În maşina pe care o conduceau au fost găsite
documente false, importante cantităţi de
arme, grenade, explozivi plastici şi alte
materiale periculoase. Cei doi urmau să se
întâlnească cu un palestinian care făcea parte
din conducerea organizaţiei Septembrie
Negru, pentru a preda armamentul şi a
organiza un atac terorist.
Armamentul a fost confiscat, iar cetăţenii
germani au fost scoşi din ţară şi declaraţi
persoane indezirabile pentru România.

Ianuarie

Luni

Afganistan, Kunduz, 2013 Un terorist sinucigaş, având asupra sa încărcătură
explozivă, se aruncă în aer într-o piaţă publică, rezultând 20 de răniţi şi 10 morţi.

26
Marţi

Pakistan,Tirah, 2013 O luptă intersectară între Tehrik-e-Taliban şi Ansar-AlIslam se soldează cu 61 de decese şi rănirea a 40 de persoane.

27
Miercuri

Turcia, Istanbul, 2013 O creştină este înjunghiată mortal din motive
religioase.

28
Joi

Somalia, Mogadiscio, 2013 Un islamist sinucigaş se aruncă în aer, rezultând
şase morţi şi 12 răniţi.

29
Vineri

Irak, Abu Ghraib, 2014 Statul Islamic din Irak şi Siria a revendicat un atac
sinucigaş soldat cu decesul a 24 de civili şi rănirea altor 40.

30
Sâmbătă

Pakistan, Karachi, 2013 Un combatant islamist şiit accidentează voit doi
clerici sunniţi, omorându-i.

31
Duminică

Turcia, Ankara, 2014 Un agent de securitate turc a decedat şi trei persoane
au fost grav rănite în faţa ambasadei SUA, într-un atentat sinucigaş.
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FEBRUARIE

1975
Dezvoltarea activităţii antiteroriste la nivel naţional

În anul 1975, activitatea antiteroristă din
România a fost reorganizată printr-o serie
de modificări structurale cu scopul asigurării
unei comenzi extinse şi viziuni unitare pe
profil. Mai exact, la 1 decembrie 1975 au luat
fiinţă Detaşamentul Special de Intervenţie
Antiteroristă şi Unitatea Specială de Apărare
Antiteroristă, ambele subordonate Unităţii
Militare 0625.
Suplimentar extinderii şi reconceptualizării
structurilor antiteroriste din Bucureşti, în
luna decembrie au fost înfiinţate şi primele
subunităţi antiteroriste teritoriale. Concret,
Comandamentul Trupelor de Securitate a
constituit câte o grupă de intervenţie pentru
fiecare judeţ în parte. Formate din doi-patru
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ofiţeri special instruiţi, acestora le revenea
responsabilitatea de a preveni şi combate
acţiunile teroriste pe raza unui judeţ
(culegere de informaţii, protecţia anumitor
obiective, neutralizarea acţiunilor teroriste
etc.)

Februarie

Luni

Pakistan, Serai Nawrang, 2013 26 de persoane sunt omorâte şi alte 15
rănite în urma unui atac sinucigaş.

2
Marţi

3
Miercuri

Irak, Kirkuk, 2013 O serie de acţiuni ale luptătorilor islamişti (atac armat, cu
grenade şi un atentat sinucigaş) se soldează cu decesul a 33 de persoane şi
rănirea altor 90.

Irak,Taji, 2013 Un terorist sinucigaş se aruncă în aer omorând 23 de persoane
şi rănind alte 44.

4
Joi

Bangladesh, Dhaka, 2013 Un atac terorist al Jamaat-e-Islamya din Bangladesh
se soldează cu trei morţi şi 463 de răniţi.

5
Vineri

Siria, Hama, 2013 Atacarea cu DEI a unui autobuz în care se aflau musulmani
provoacă decesul a 54 de persoane şi rănirea altor două.

6
Sâmbătă

SUA, New Jersey, 2013 Un islamist decapitează doi imigranţi creştini.

7
Duminică

Nigeria, Kano, 2013 Zece voluntari dintr-o echipă medicală sunt victimele
unui atac organizat de către luptători islamişti.
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1977
Ocuparea Ambasadei Egiptului - prima intervenţie
antiteroristă

La 19 noiembrie 1977, Ambasada Egiptului
de la Bucureşti a fost ocupată prin forţă de
un grup format din aproximativ 100 de
studenţi irakieni, situaţia necesitând
intervenţia Detaşamentului Special de
Intervenţie Antiteroristă.
Incidentul a debutat în momentul în care
şoferul unui autobuz a fost forţat de către
studenţii irakieni aflaţi în autovehicul să
oprească în faţa clădirii ambasadei, aflată la
intersecţia dintre bd. Dacia şi str. Polonă.
Câţiva irakieni au coborât din autobuz,
restul alăturându-li-se pe jos. În decurs de
câteva secunde, aceştia au escaladat gardul
dinspre bulevard şi au pătruns cu forţa în
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interior. Modalitatea concertată în care au
acţionat a evidenţiat o riguroasă planificare a
atacului.
Alertat imediat, detaşamentul de luptători
antiterorişti a sosit cu două echipaje la locul
evenimentului şi în doar câteva minute a
reţinut mare parte din studenţii irakieni,
punând capăt atacului. Intervenţia nu s-a
soldat cu victime, acţiunea antiteroristă
derulându-se fără să se tragă nici un foc de
armă.
În urma acţiunii, UM 0625 a primit mulţumiri
oficiale din partea statului egiptean.

Februarie

Luni

Siria, Deir Ez Zour, 2014 Explozia unei maşini-capcană a ucis 22 de civili,
atentatul fiind atribuit AQI.

9
Marţi

Afganistan, Nimroz, 2014 Explozia unei mine terestre a cauzat moartea a
şapte militari şi rănirea altor şase.

10
Miercuri

Nigeria, Borno, 2014 Un atac armat al Boko Haram cauzează moartea a 51 de
civili şi rănirea altor 50.

11
Joi

Pakistan, Peshawar, 2014 21 de persoane au fost ucise şi 25 rănite de un atac
armat care a vizat deopotrivă civili şi poliţişti.

12
Vineri

Pakistan, Karaki, 2014 Explozia unei maşini capcană care viza efective
poliţieneşti a cauzat moartea a 13 persoane şi rănirea altor 58.

13
Sâmbătă

Irak, Babel, 2014 Luptători Al-Qaeda în Irak atacă şi omoară 11 militari, rănind
alţi trei.

14
Duminică

Somalia, Janalle, 2013 Un soldat kenyan capturat de Al-Shabaab este executat
de franciză.
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1977
Înfiinţarea USLA

În urma unor restructurări operate la nivelul
Departamentului Securităţii Statului, acesta
a primit sarcina de a coordona activitatea de
prevenire, depistare, neutralizare şi lichidare
a acţiunilor teroriste de pe teritoriul
României. Pentru a-şi îndeplini prerogativele,
Departamentul a decis desfiinţarea UM
0625 şi crearea unei structuri superioare
celei anterioare, după modelul „GSG-9”
(Granzchutzgruppe, implementat la 26
septembrie 1972 în Germania).
Astfel, la 15 decembrie 1977, a fost creată
Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă
(USLA).
Principalele atribuţii ale USLA au constat în
asigurarea securităţii aeronavelor şi a
pasagerilor acestora, controlul antiterorist
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şi antideturnare la aeroporturile Otopeni şi
Băneasa, culegerea de informaţii pentru
prevenirea şi combaterea acţiunilor
teroriste, intervenţia pentru lichidarea
acţiunilor teroriste, paza şi apărarea
anumitor ambasade, reprezentanţe străine
şi domicilii ale membrilor corpului
diplomatic acreditat în România şi
asigurarea pazei şi securităţii familiei
prezidenţiale.
USLA şi-a sporit efectivele an de an, în
funcţie de evoluţiile şi manifestările teroriste
de pe teritoriul naţional. Numărul maxim de
cadre la care a ajuns USLA de-a lungul
istoriei sale a fost de aproximativ 800 de
ofiţeri şi subofiţeri.

Februarie

Luni

16
Marţi

Pakistan, Quetta, 2013 O bombă artizanală detonată într-o piaţă publică şiită
de către luptători Lashkar-e-Jhangvi se soldează cu 171 de victime, inclusiv 90
morţi.

Irak, Bagdad, 2013 37 de persoane sunt ucise şi alte 100 rănite în explozia unei
bombe amplasate într-o piaţă publică de către combatanţi islamişti.

17
Miercuri

Irak, Kirkuk, 2013 Un DEI amplasat pe o motoretă de un grup de islamişti
provoacă decesul unei persoane şi rănirea altor 16.

18
Joi

Liban, Beirut, 2014 Un dublu atac cu maşini-capcană, revendicat de Brigăzile
Abdullah Azzam, s-a soldat cu moartea a zece civili.

19
Vineri

Turcia, graniţa turco-siriană, 2014 Explozia unei maşini-capcană ucide 14
persoane şi răneşte alte 50.

20
Sâmbătă

Siria, Damasc, 2013 Luptători sunniţi organizează două atacuri cu maşinicapcană într-o zonă rezidenţială, omorând 90 de persoane şi rănind alte 200.

21
Duminică

Nigeria, Kogom, 2013 Zece creştini sunt ucişi în urma unui atac organizat de
către islamişti.
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1978
Prevenirea executării de atacuri în timpul vizitei lui
Anwar El-Sadat în România

Printre provocările la care USLA a trebuit
să facă faţă a fost şi asigurarea securităţii
preşedintelui egiptean, Anwar El-Sadat, cu
ocazia vizitei sale în România în anul 1978.
Preşedintele egiptean se afla în vizorul mai
multor organizaţii teroriste din Orientul
Mijlociu care intenţionau să-l asasineze în
timpul vizitei sale în ţara noastră şi să comită
atacuri împotriva unor obiective egiptene
din România. Suplimentar, integritatea şi
viaţa acestuia erau puse în pericol şi de
intenţiile unor străini cu legături teroriste
aflaţi în România la studii.
Pentru a contracara ameninţările, USLA a
organizat un comandament special Comandamentul „Acţiunii 1202” - numele
de cod sub care s-au derulat activităţile de
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prevenire şi contracarare a riscurilor
teroriste cu potenţial de manifestare pe
perioada vizitei lui Anwar El-Sadat în
România. USLA a intensificat supravegherea
elementelor suspectate de terorism din
rândul cetăţenilor străini, a consolidat
controlul antiterorist la punctele de
frontieră şi a aplicat interdicţii de deplasare
spre Bucureşti pentru anumite persoane cu
legături teroriste.
Activităţile derulate de USLA au fost de un
real succes întrucât, deşi ameninţările în
acest context erau multiple, nu s-a
înregistrat niciun eveniment terorist în
timpul vizitei.

Februarie

Luni

Nigeria, Abuja, 2013 Un atac organizat de un grup de islamişti provoacă
moartea a 17 creştini.

23
Marţi

Pakistan, Toheedabad, 2013 Şeful structurii antiteroriste este asasinat de
către islamişti.

24
Miercuri

Afganistan, Uruzgan, 2014 Un taliban sinucigaş a omorât zece civili şi a rănit
alţi 40.

25
Joi

Irak, Ninawa, 2014 Un lunetist al AQI a împuşcat mortal trei militari.

26
Vineri

Afganistan, Kandahar, 2013 Trei ofiţeri de poliţie sunt victimele unui atac
armat organizat de către un islamist.

27
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 Două maşini-capcană detonate de Statul Islamic din Irak şi
Siria în apropiere de stadionul din Bagdad provoacă 33 de morţi şi 70 de răniţi.

28
Duminică

1

Siria, Rif Dimashq, 2014 Un atac armat al Jabhat Al-Nusra s-a soldat cu
uciderea a 14 militari.

25

MARTIE

1978
Derularea primelor exerciţii antiteroriste

Înţelegând că prevenirea şi combaterea
terorismului trebuie percepute ca un efort
comun ce implică acţiunea mai multor
instituţii naţionale, începând cu 1978, USLA
a derulat o serie de aplicaţii / exerciţii
împreună cu alte structuri din România ce
puteau contribui în caz de criză teroristă.
Astfel, în octombrie 1978, s-a desfăşurat
prima aplicaţie tactică în care USLA a
cooperat cu o altă unitate din România:
„Forţele speciale de intervenţie ale USLA în
cooperare cu Unitatea Specială de Aviaţie în
acţiunea de neutralizare sau lichidare a unui
grup terorist care a reuşit să atace un
obiectiv cu părăsirea locului faptei”.
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Pentru că demersul a fost de succes şi util,
acţiuni similare au avut loc şi în anii următori
(e.g. 1979 - „Forţele speciale de intervenţie
ale USLA în cooperare cu comandantul
trupelor de Securitate, Unitatea Specială de
Aviaţie şi Inspectoratul Judeţean Prahova al
Ministerului de Interne, în acţiunea de
capturare sau lichidare a unui grup comando
terorist care a atacat şi ocupat o reşedinţă,
obiectiv din teritoriul de competenţă a
inspectoratului fără luare de ostatici”, 1980 „Acţiunea comună a forţelor destinate
combaterii acţiunilor teroriste la un
aeroport”).

Martie

Luni

Nigeria, Borno, 2014 Explozia unui DEI a cauzat moartea a 51 de civili,
atentatul fiind revendicat de Boko Haram.

2
Marţi

Pakistan, Karachi, 2013 Organizaţia Lashkar-e-Jhangvi e suspectată de
uciderea a 48 de persoane şi rănirea altor 180 într-un atac cu două bombe.

3
Miercuri

Irak, Ratba, 2013 57 de militari irakieni sunt împuşcaţi mortal de luptători ai
Jabhat Al-Nusra.

4
Joi

Irak, Bagdad, 2014 Deflagraţia a două DEI a cauzat moartea a şapte civili şi
rănirea altor 24.

5
Vineri

Irak, Bagdad, 2014 Explozia a şase maşini-capcană a cauzat moartea a 17 civili
şi rănirea altor 52.

6
Sâmbătă

China, Korola, 2013 Cinci persoane sunt ucise în urma unui atac comis de un
grup sectar.

7
Duminică

Irak, Babil, 2014 Explozia unei maşini capcană s-a soldat cu 50 de morţi 157 de
răniţi.

8
29

1983
Declararea ca indezirabili a doi terorişti libanezi

Paleta de provocări cărora USLA a trebuit să
le răspundă s-a diversificat continuu pe
perioada funcţionării unităţii, astfel încât în
1983 efectivele USLA s-au găsit în faţa unei
situaţii fără precedent, pe care au reuşit însă
să o transforme într-un nou succes
încadrabil în palmaresul antiterorist
naţional.
Autorităţile române au identificat doi
cetăţeni libanezi care au intrat în România cu
acte de călătorie false (paşapoartele erau
turceşti, iar vizele erau obţinute în scop
turistic). În urma demersurilor informative
derulate de USLA, a fost rapid stabilită
apartenenţa acestora la o organizaţie
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teroristă arabă şi scopul real al vizitei celor
doi: indivizii intenţionau să se îmbarce într-o
aeronavă cu ruta Bucureşti / România Damasc / Siria, să amplaseze bombe
incendiare la bordul avionului şi, după
aterizarea în Damasc, să le declanşeze cu
ajutorul unei telecomenzi.
Datorită eforturilor informative ale USLA şi
a bunei cooperări cu alte autorităţi
naţionale, cei doi terorişti au fost reţinuţi,
declaraţi indezirabili pentru România şi
expulzaţi.

Martie

Luni

Siria, Deir Ez Zour, 2014 Explozia unei maşini-capcană a ucis 22 de civili,
atentatul fiind atribuit Al-Qaeda în Irak.

9
Marţi

Siria, Harasta, 2013 O persoană este omorâtă si alte zece rănite în urma unui
atac armat asupra autobuzului cu care se deplasau.

10
Miercuri

Irak, Ninawa, 2014 Trei poliţişti au fost ucişi şi alţi patru răniţi în urma unui
atentat sinucigaş.

11
Joi

Nigeria, Kano, 2013 Patru profesori ai unei şcoli primare sunt răniţi în urma
unui atentat organizat de combatanţi ai Boko Haram.

12
Vineri

Pakistan, Orangi, 2013 O femeie este împuşcată mortal de un luptător
islamist.

13
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 O serie de atacuri coordonate au loc lângă Ministerul
Justiţiei din Bagdad, omorând şapte insurgenţi şi 24 de civili (alţi 57 sunt răniţi).

14
Duminică

Irak, Baqubah, 2013 Luptători Al-Qaeda în Irak au atacat locuinţa unei familii,
executându-l pe tată şi pe cei trei fii ai acestuia.

15
31

1984
Asasinarea viceconsulului Ambasadei Iordaniei la
Bucureşti

De-a lungul timpului au existat numeroase
situaţii în care anumite entităţi teroriste au
încercat să acţioneze împotriva unor
personalităţi în timpul şederii acestora în
România (e.g. 1972 - Golda Meir, premierul
Israelului; 1978 - Anwar El-Sadat,
preşedintele Egiptului; 1991 - Julio Francis
Ribeiro, ambasadorul indian la Bucureşti).
Asasinarea, la 4 decembrie 1984, a
viceconsulului Ambasadei Iordaniei la
Bucureşti, Azmi Al-Mufti, a reprezentat
singura situaţie în istoria antiteroristă
naţională în care structurile specializate nu
au surprins ameninţarea înainte de a se
materializa. Prin experienţa acumulată din
acest incident, s-a reuşit ca România să nu
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se mai confrunte, până în prezent, cu
asasinarea unui oficial de către un terorist
(deşi tentative au mai existat).
Viceconsulul Ambasadei Iordaniei la
Bucureşti a fost împuşcat mortal de Ahmad
Mohammed Ali Al-Hersh, un iordanian de
origine palestiniană aflat la studii în România,
la ordinele organizaţiei teroriste
palestiniene Abu Nidal, ce dorea să dea un
avertisment statelor pe care le considera
ostile poporului palestinian.
În 1985, atacatorul a fost condamnat la 20
de ani de închisoare.

Martie

Luni

Pakistan, Landhi, 2013 Un şiit este împuşcat mortal într-o piaţă de către
luptători islamişti ai Sipah-e-Sahaba.

16
Marţi

Nigeria,Torok, 2013 Doi copii sunt ucişi şi trei femei rănite într-un atac armat
organizat de luptători islamişti.

17
Miercuri

Pakistan, Karachi, 2013 Un grup de terorişti deschide focul într-un loc public,
ucigând un profesor universitar şi un avocat.

18
Joi

Irak, Bagdad, 2014 Explozia unui DEI a omorât 12 civili, rănind alţi 38.

19
Vineri

Irak, Anbar, 2014 Deflagraţia unui DEI a cauzat moartea a 14 luptători SWAT.

20
Sâmbătă

Irak, Diyala, 2014 Explozia unei maşini-capcană s-a soldat cu moartea a 11
civili, alţi cinci fiind răniţi.

21
Duminică

Irak, Algehlah, 2013 O familie este executată de luptători ai Al-Qaeda în Irak.

22
33

În istoria sa, USLA s-a confruntat şi cu
momente tragice, de pierdere a unor ofiţeri
ai săi. Un astfel de episod a avut loc la 26 mai
1985 când, prin mijloace informative, USLA a
aflat că două dispozitive explozive
improvizate au fost amplasate sub două
maşini parcate în faţa căminelor studenţeşti
din complexul studenţesc Grozăveşti.
Atentatul a fost pus la cale de patru adepţi ai
Fraţilor Musulmani şi viza studenţi sirieni din
România, consideraţi duşmani ai
organizaţiei.
Forţele USLA au intervenit rapid pentru a
gestiona situaţia şi a evita rănirea studenţilor.
Primul pas a constat în devierea circulaţiei şi
evacuarea căminelor / imobilelor din
apropiere.
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În timp ce ofiţerii USLA studiau una dintre
bombe, au observat că aceasta avea
incorporate două siguranţe de
dezamorsare. Chiar dacă nu dispuneau de
suportul tehnic necesar, un superior din
Departamentul Securităţii Statului le-a
ordonat să neutralizeze dispozitivul. Din
păcate, demersul a avut urmări tragice,
soldându-se cu moartea celor doi ofiţeri
USLA: locotenent colonel Donner P.
Alecsandru (50 de ani) şi căpitan Vidrean I.
Ion (33 ani).
Ulterior, prin utilizarea de tehnică
specializată, cel de-al doilea dispozitiv a fost
dezamorsat, fără a se mai înregistra victime.

Martie

Luni

Nigeria, Borno, 2014 Explozia a două DEI a cauzat moartea a 55 de civili.

23
Marţi

SUA, Ashtabula, 2013 Un tânăr convertit la islam îşi ucide tatăl creştin într-o
biserică.

24
Miercuri

Irak, Bagdad, 2014 Patru militari sunt ucişi şi alţi 15 răniţi în urma unui atac
armat al insurgenţilor.

25
Joi

Pakistan, Shakas, 2013 Un grup de combatanţi islamişti deschid focul în
apropierea unei şcoli de fete, omorând o profesoară.

26
Vineri

Irak, Bagdad, 2014 Deflagraţiile a trei DEI şi a unei maşini-capcană au omorât
13 civili, alţi 46 fiind răniţi.

27
Sâmbătă

Nigeria, Barkin Ladi, 2013 Un sat este atacat de luptătorii islamişti, care
provoacă nouă decese.

28
Duminică

Pakistan, Risalpur, 2013 Un cleric islamist este împuşcat mortal în moschee.

29
35

MARTIE

1986
Capturarea a trei terorişti libanezi înarmaţi

La 23 decembrie 1986, în timpul unui control
vamal cu raze X realizat asupra bagajelor de
mână a trei cetăţeni libanezi ce se aflau în
tranzit spre Orientul Mijlociu, ofiţerii USLA
care asigurau controlul antiterorist şi
antideturnare pe aeroportul Otopeni au
observat că în interiorul unor sticle de
băutură se află câteva obiecte metalice. La un
control mai amănunţit aceştia au descoperit
în sticle componentele a trei pistoale de
calibrul 6,35 mm şi 34 de cartuşe.
Din cercetările efectuate ulterior, de o
echipă operativă condusă de locotenent
colonel Gheorghe Trosca, s-a constatat că
libanezii se aflau în legătură cu alţi terorişti
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care, la trei zile după incidentul de pe
Otopeni, au atacat un avion din Orientul
Mijlociu. Neavând cum să beneficieze de
armamentul pe care îl transportau libanezii
reţinuţi în România, ceilalţi au detonat
grenade lipite de corp, murind odată cu
pasagerii.
Şi în această situaţie, similară cu prinderea în
1983 a doi terorişti libanezi ce intenţionau să
execute un atac asupra unei aeronave ce
circula pe ruta Bucureşti - Damasc, USLA a
dovedit că profesionalismul cu care îşi
îndeplineşte sarcinile este de natură să
asigure siguranţa naţională a României .

Aprilie

Luni

Pakistan, Karachi, 2013 Explozia unei bombe amplasate într-o şcoală
provoacă decesul directorului şi rănirea a opt elevi.

30
Marţi

Irak, Fallujah, 2013 Un imam şi alte două persoane sunt ucise de către
luptători islamişti, în apropiere de o moschee.

31
Miercuri

Nigeria, Borno, 2014 Un militant sinucigaş al Boko Haram s-a autodetonat,
omorând 15 civili.

1
Joi

Kenya, Garissa, 2013 Trei paznici ai unui Internet Café sunt împuşcaţi mortal,
de la mică distanţă, de combatanţi islamişti.

2
Vineri

Irak, Bagdad, 2013 Un luptător Al-Qaeda în Irak a atacat o familie, ucigând o
femeie şi pe fiii acesteia.

3
Sâmbătă

Pakistan, Manga Mandi, 2013 Un creştin este împuşcat mortal de către un
islamist.

4
Duminică

Afganistan, Alingar, 2013 Explozia unei bombe amplasată pe un măgar de
către talibani provoacă decesul unui ofiţer de poliţie.

5
39

1989
USLA în Revoluţia din 1989

La 22 decembrie 1989, întregul efectiv al
USLA s-a pus în slujba Revoluţiei, executând
misiuni în cooperare cu forţe aparţinând
MApN care trecuseră şi ele de partea
Revoluţiei. În acea zi, întreg personalul USLA
a predat armamentul şi muniţia la magazii,
unde a fost sigilat.
Cu toate acestea, Revoluţia din '89 nu a
trecut fără pierderi în rândurile USLA.
În dimineaţa zilei de 23 decembrie 1989 a
căzut la datorie la Aeroportul Otopeni,
plutonier Andrei I. Ştefan, iar în noaptea de
23 spre 24 decembrie, în faţa sediului MApN
şi-au pierdut viaţa alţi şapte ofiţeri şi
subofiţeri USLA: locotenent colonel Trosca
Al. Gheorghe, căpitan Cotună Al. EugenTrandafir, plutonier major Muicaru C. Ion,
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plutonier Oprea I. Emil, sergent major
Costache I. Ion, sergent major Neagoe S.
Teodor şi sergent major Surpăţeanu P.
Constantin Florin.
În memoria celor căzuţi la revoluţie, în
fiecare an la 24 decembrie, este celebrată
Ziua Luptătorului Antiterorist.
La 20 decembrie 2012, în cadrul unei
ceremonii solemne la care a participat
conducerea Serviciului Român de Informaţii,
a fost dezvelit Monumentul Luptătorului
Antiterorist. Amplasat în Drumul Taberei,
monumentul îi comemorează pe cei şapte
luptători antiterorişti căzuţi la datorie în acel
loc în evenimentele din decembrie 1989.

Aprilie

Luni

Pakistan, Orangi, 2013 Un şiit este victima unui atac comis de luptătorii
islamişti.

6
Marţi

Irak, Bagdad, 2014 Şase civili sunt ucişi de insurgenţi, în cadrul unui atac armat.

7
Miercuri

Pakistan, Islamabad, 2014 Explozia unui DEI detonat într-un centru
comercial s-a soldat cu moartea a 23 de civili şi rănirea altor 111.

8
Joi

Irak, Bagdad, 2014 Explozia a şapte maşini-capcană a cauzat moartea a şase
civili şi rănirea altor 49.

9
Vineri

Nigeria, Borno, 2014 Boko Haram a revendicat explozia unui DEI care a
cauzat moartea a 60 de civili.

10
Sâmbătă

Nigeria, Babangida, 2013 O secţie de poliţie este luată cu asalt de către un
grup de islamişti, provocând decesul a patru ofiţeri de poliţie.

11
Duminică

12

India, Chhattisgarn, 2014 Militanţi ai Partidului Comunist Indian Maoist au
cauzat moartea a şase persoane şi rănirea altor şapte, civili şi poliţişti, în urma
unui atac cu DEI şi grenade.
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1989
Restructurări în urma Revoluţiei

Odată cu căderea regimului comunist, la
nivelul aparatelor de securitate şi ordine
publică au fost operate o serie de modificări.
Acestea au vizat şi USLA şi Departamentul
Securităţii Statului căruia i se subordonase
unitatea până la Revoluţie.
Astfel, începând cu 26 decembrie 1989,
USLA este trecută în subordinea
Ministerului Apărării Naţionale, iar la 30
decembrie acelaşi an, Consiliului Frontului
Salvării Naţionale desfiinţează
Departamentul Securităţii Statului.
Totodată, în conformitate cu ordinul
conducerii Ministerului Apărării Naţionale,
la finalul anului 1989, prerogativele ce vizau
asigurarea pazei aerogărilor de pasageri de
pe aeroporturile aviaţiei civile sunt preluate
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de efectivele Ministerului Apărării Naţionale,
iar controlul antiterorist şi antideturnare
sunt trecute în sarcina personalului numit de
Şeful Departamentului Aviaţiei Civile.
În acest context, este desfiinţat
departamentul „Şoimii”, iar mijloacele
tehnice şi echipamentele folosite în misiuni
aeroportuare şi aviatice trec în dotarea
aeroporturilor.

Aprilie

Luni

Yemen, Hadramout, 2013 Un membru al guvernului este împuşcat mortal de
doi luptători islamişti Al-Qaeda.

13
Marţi

14
Miercuri

Nigeria, Abuja, 2014 Boko Haram a revendicat un atac cu DEI, vizând
elemente de infrastructură, care s-a soldat cu moartea a 77 de persoane şi
rănirea a 159.

Irak, Nasiriyah, 2013 Un atentat cu bombă, revendicat de Al-Qaeda în Irak,
provoacă rănirea a 14 persoane şi moarte altor două.

15
Joi

Irak, Bagdad, 2014 Explozia a două maşini-capcană a cauzat moartea a 20 de
civili şi rănirea altor 43.

16
Vineri

Irak, Bagdad, 2014 Explozia a două maşini-capcană a cauzat moartea a şapte
civili şi rănirea altor 34.

17
Sâmbătă

Kenya, Garissa, 2013 Nouă persoane sunt omorâte şi alte trei rănite într-un
atac al luptătorilor Al-Shabab, în incinta unui hotel.

18
Duminică

SUA, Boston, 2013 Un poliţist este împuşcat mortal de jihadişti într-un
campus universitar.

19
43

1990
Înfiinţarea BAT

Anul 1990 a marcat o etapă importantă în
dinamica instituţională antiteroristă din
România. Acesta a fost momentul în care
activitatea antiteroristă a fost scoasă de sub
tutela Ministerului Apărării Naţionale şi
inclusă în Serviciul Român de Informaţii,
înfiinţat la 26 martie 1990 ca instituţie de
stat specializată în domeniul culegerii de
informaţii privind siguranţa naţională.
Mai exact, la 4 aprilie 1990, USLA a fost
preluată de SRI şi la 1 iulie 1990 reorganizată
şi denumită Brigada Antiteroristă. Aceasta
avea statutul de structură centrală abilitată
să organizeze şi să execute, într-o concepţie
unitară,
activităţile de descoperire,
prevenire, neutralizare şi contracarare a
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acţiunilor teroriste pe teritoriul României.
Totodată, activitatea Brigăzii Antiteroriste a
fost conceptualizată astfel încât să acopere
unitar cu resursă umană specializată atât
domeniul culegerii de informaţii, cât şi
protecţia antiteroristă a misiunilor
diplomatice şi gardarea demnitarilor,
controlul antiterorist - antideturnare pe
aeroporturile civile, intervenţia antiteroristă
şi intervenţia pirotehnică.

Aprilie

Luni

Irak, Bagdad, 2014 Explozia unui DEI a cauzat moartea a cinci persoane şi
rănirea altor 15, civili şi poliţişti.

20
Marţi

21
Miercuri

Irak, Bagdad, 2014 O serie de atacuri ale insurgenţilor (atac armat, atentat
sinucigaş, două DEI şi trei maşini-capcană) au dus la moartea a 18 persoane şi
rănirea altor 48, civili şi militari.

Irak, Bagdad, 2014 Într-o serie de atacuri ale insurgenţilor (atac armat şi două
DEI) au rezultat 12 morţi, civili şi militari, alte 12 persoane fiind rănite.

22
Joi

Irak, Ninawe, 2014 Deflagraţiile unei maşini-capcană şi a două DEI au ucis 11
persoane, rănind alte 45, civili şi poliţişti.

23
Vineri

Irak, Babil, 2014 Două maşini-capcană au explodat, omorând 13 civili şi rănind
28.

24
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2014 Un atentator sinucigaş al organizaţiei Statul Islamic s-a
aruncat în aer, cauzând moartea a 37 de civili şi rănirea altor 12.

25
Duminică

Irak,Tikrit, 2013 Cinci persoane aflate la un punct de control sunt împuşcate
mortal de luptători Al-Qaeda în Irak.

26
45

MAI

1991
Prevenirea atentatului împotriva ambasadorului indian
la Bucureşti

La doar un an de la înfiinţare, efectivele
Brigăzii Antiteroriste au avut ocazia să-şi
dovedească eficienţa în ceea ce priveşte
protejarea unor obiective diplomatice şi a
personalului aferent acestora.
Concret, în vara anului 1991, un comando
indian format din patru indivizi aparţinând
organizaţiei teroriste indiene Babbar Khalsa
a încercat să-l asasineze pe ambasadorul
indian aflat la post în Bucureşti, Julio Francis
Ribeiro, în timp ce acesta se plimba cu soţia
sa pe un bulevard din nordul Capitalei.
Cei patru terorişti s-au deplasat la locul
atentatului cu un autoturism cu numere de
înmatriculare româneşti pentru a nu atrage
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atenţia asupra lor. În momentul în care
atacatorii s-au apropiat de soţii Ribeiro, doi
dintre aceştia au coborât din maşină şi au
deschis focul asupra lor. Echipa ce asigura
protecţia antiteroristă de la distanţă a
intervenit rapid şi i-a salvat pe cei doi.
Unul dintre atacatori a fost ucis, doi au fost
arestaţi, iar un al patrulea a reuşit să scape.
Asupra atacatorilor au fost găsite automate
Kalaşnikov, o armă semiautomată şi cartuşe.

Mai

Luni

Irak, Anbar, 2014 Deflagraţiile a două maşini-capcană şi a două DEI au ucis 10
persoane, rănind alte 18, civili, militari şi poliţişti.

27
Marţi

28
Miercuri

Irak, Bagdad, 2014 Explozia unui DEI şi cinci atacuri sinucigaşe au cauzat
moartea a 31 de persoane şi rănirea altor 55, vizate fiind ţinte militare,
poliţieneşti şi o şcoală de jurnalism.

Irak, Bagdad, 2014 Explozia unui DEI a omorât 17 civili, rănind 42.

29
Joi

Pakistan, Karachi, 2013 Doi membri ai unui partid politic sunt împuşcaţi
mortal de un grup de islamişti.

30
Vineri

1
Sâmbătă

Yemen, locaţie nespecificată, 2014 Atacul armat al unor elemente Al-Qaida
în Peninsula Arabă a cauzat moartea a patru persoane şi rănirea altor 11, militari
şi civili.

Pakistan, Balochistan, 2014 Insurgenţii atacă cu DEI un convoi de securitate
compus din 25 de vehicule, pagubele nefiind comunicate.

2
Duminică

Irak, Babil, 2014 Un atac armat al Statului Islamic s-a soldat cu moartea a 12
persoane, civili, militari şi poliţişti.

3
49

1991
Iniţierea cooperării SRI / BAT - CIA

Modificările survenite după 1989 la nivelul
structurii antiteroriste din România au atins
rapid o nouă dimensiune. Concret, Brigada
Antiteroristă, care se concentra tactic şi
informativ pe ţintele ce ar putea fi vizate de
terorişti şi identificase faptul că majoritatea
sunt de origine internaţională (e.g. israeliană,
indiană, americană), a perceput necesitatea
deschiderii de paliere de cooperare
internaţională.
În acest context, BAT nu a ezitat, în 1991, să
iniţieze prima relaţie de parteneriat în
domeniul antiterorism cu agenţia americană
de informaţii (CIA).
La acel moment, cooperarea viza în special
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protecţia antiteroristă a obiectivelor
diplomatice americane din ţara noastră, însă
ulterior s-a diversificat, materializându-se în
reale beneficii reciproce în prevenirea şi
combaterea terorismului.
Avantajele operaţionale ale demersului au
dus în timp la dezvoltarea cooperării
internaţionale pe profil, iar pe piatra de
temelie pusă de BAT în 1991 s-au construit
până în prezent alte aproximativ 90 de relaţii
cu parteneri internaţionali bilaterali şi
multilaterali.

Mai

Luni

Yemen, Shabwa, 2014 Un islamist sinucigaş s-a detonat în apropierea unui
grup de militari, omorând şase şi rănind 20.

4
Marţi

Irak, Babil, 2014 Explozia a două DEI omoară patru militari şi răneşte zece.

5
Miercuri

Afganistan, Ghazni, 2014 50 de civili mor, victime ale unui atac armat taliban.

6
Joi

Nigeria, Borno, 2014 300 de civili au fost omorâţi într-un atac armat al Boko
Haram.

7
Vineri

Irak, Bagdad, 2014 Trei DEI explodează, cauzând cinci morţi şi 12 răniţi,
militari, poliţişti şi civili.

8
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2014 Explozia unui DEI s-a soldat cu moartea a trei civili şi
rănirea altor nouă.

9
Duminică

Irak,Anbar şi Ninawe, 2014 20 de militari sunt executaţi prin înjunghiere.

10
51

1991
Legea nr. 51 / 1991 privind siguranţa naţională a României

Paşii instituţionali, structurali şi conceptuali
parcurşi în activitatea de prevenire şi
combatere a terorismului în România au fost
rapid consolidaţi şi de un cadru legislativ care
să faciliteze derularea activităţii antiteroriste.
Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a
României a instituit cadrul normativ
fundamental prin care sunt definite conceptul
de siguranţă naţională şi ameninţările la adresa
acesteia, cu desemnarea instituţiilor cu
responsabilităţi în domeniul siguranţei
naţionale şi a coordonatorului acestora Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
Astfel, Legea nr. 51/1991 privind siguranţa
naţională a României incriminează terorismul
ca ameninţare la adresa siguranţei naţionale.
Concret, în articolul 3 ce defineşte
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ameninţările la adresa siguranţei naţionale,
sunt indicate şi acţiunile ce intră în aria
terorismului: acţiunile prin care se atentează la
viaţa, integritatea fizică sau sănătatea
persoanelor care îndeplinesc funcţii
importante în stat ori a reprezentanţilor altor
state sau ai organizaţiilor internaţionale,
actele teroriste, precum şi iniţierea sau
sprijinirea în orice mod a oricăror activităţi al
căror scop îl constituie săvârşirea de asemenea
fapte, atentatele contra unei colectivităţi,
săvârşite prin orice mijloace.

Mai

Luni

Afganistan, Kandahar, 2014 Explozia unei maşini-capcană a cauzat moartea a
şase persoane, civili şi militari, şi rănirea altor 38.

11
Marţi

Irak, Basra, 2013 Un imam este ucis în apropierea unei moschei de un grup de
islamişti.

12
Miercuri

Libia, Benghazi, 2013 15 persoane sunt ucise şi alte 14 rănite de un DEI
amplasat de islamişti într-un spital.

13
Joi

Yemen, Shabwa, 2014 42 de militari şi civili au fost omorâţi în cadrul unui atac
armat al insurgenţilor islamici.

14
Vineri

15
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2014 O serie de deflagraţii atribuite insurgenţilor (un DEI şi
două maşini-capcană) au cauzat moartea a 12 persoane şi rănirea altor 56, civili şi
poliţişti.

Kenya, Nairobi, 2014 Deflagraţia unui DEI într-o zonă civilă s-a soldat cu
moartea a zece persoane şi rănirea altor 70.

16
Duminică

Irak, Bagdad, 2014 Două persoane au decedat şi 13 au fost rănite de explozia
unui DEI, toate victimele fiind civile.

17
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1992
Identificarea, în România, a unui nucleu PKK / Kongra Gel

Anul 1992 a fost momentul în care Brigada
Antiteroristă a obţinut primele indicii
privind prezenţa în România a organizaţiei
teroriste kurde PKK / Kongra Gel. Aceasta
reuşise să trimită în ţara noastră un număr
de adepţi care se coagulaseră într-un nucleu
în jurul unui ONG legal înfiinţat. Indivizii
acţionau la indicaţiile conducerii
organizaţiei, în special pentru obţinerea de
fonduri din rândurile comunităţii kurde din
România, inclusiv prin apel la violenţă şi alte
metode coercitive.
În anii ce au urmat, fluxul migraţionist ce
tranzita ţara noastră pe ruta Asia - Europa
Occidentală a condus la permanentizarea
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prezenţei şi activităţilor PKK / Kongra Gel
pe teritoriul naţional.
Trebuie reţinut însă că organizaţia teroristă
kurdă nu a organizat niciodată un atac
împotriva unor ţinte româneşti, fiind
interesată în special de latura financiară prin
intermediul căreia să-şi poată susţină cauza crearea unui stat kurd.
De-a lungul anilor de activitate antiteroristă,
în baza demersurilor informative derulate
de structura antiteroristă din cadrul SRI, au
fost aplicate numeroase măsuri preventive
asupra unor indivizi ce acţionau în folosul
PKK / Kongra Gel.

Mai

Luni

Nigeria, Kano, 2014 Explozia unei maşini-capcană a ucis cinci civili.

18
Marţi

Kenya, zona N-E, 2014 Un atac armat al Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen a
cauzat moartea a 12 civili şi poliţişti.

19
Miercuri

Nigeria, Plateau, 2014 Boko Haram a revendicat un atentat cu maşinăcapcană, soldat cu 163 de victime, dintre care 118 au decedat.

20
Joi

Afganistan, Faryiab, 2014 Un civil a decedat şi 30 au fost răniţi de explozia
unui DEI.

21
Vineri

22
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2014 O serie de explozii cauzate de insurgenţi (două DEI şi
patru maşini-capcană) au cauzat 44 de morţi şi 141 de răniţi, civili şi elemente
poliţieneşti.

Irak,Taji, 2013 O bază militară este asaltată de luptători Al-Qaeda în Irak care
omoară patru soldaţi irakieni.

23
Duminică

24

Somalia, Mogadishu, 2014 Al-Shabaab a revendicat un atentat cu maşină
capcană, soldat cu decesul a 10 membri ai forţelor de securitate şi rănirea altor
18.
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1993
Intervenţia BAT la Ambasada Sudanului din Bucureşti

În vara anului 1993, trei echipe de
intervenţie ale BAT s-au deplasat la sediul
Ambasadei Republicii Sudan din bd. Dacia,
unde un grup de protestatari format din 15
studenţi sudanezi sechestraseră personalul
diplomatic.
Pe durata incidentului, protestatarii au
aruncat cocktail-uri Molotov în interiorul
ambasadei.
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Echipele de intervenţie au executat asaltul şi
au reuşit să evacueze personalul diplomatic,
studenţii sudanezi fiind reţinuţi şi predaţi
organelor de aplicare a legii.

Mai

Luni

25
Marţi

Irak, Ninawa, 2014 Explozia unei maşini-capcană a cauzat victime în rândul
populaţiei civile şi a organelor poliţieneşti, trei persoane decedând şi 18 fiind
rănite.

Afganistan, Ghor, 2014 Şase civili şi militari au decedat, victime ale unui atac
armat taliban.

26
Miercuri

Irak, Bagdad, 2014 Un atac sinucigaş insurgent a cauzat moartea a 19 civili şi
rănirea altor 26.

27
Joi

Irak, Bagdad, 2014 Şapte deflagraţii (patru DEI şi trei maşini-capcană) au
cauzat 18 decese şi 61 de răniri, victimele fiind civili şi poliţişti.

28
Vineri

India, Manipur, 2014 Explozia a două DEI s-a soldat cu moartea a trei
persoane şi rănirea altor 18, civili şi poliţişti.

29
Sâmbătă

Irak, Diyala, 2014 Patru persoane mor şi două sunt rănite de două atacuri
armate insurgente, printre victime fiind şi femei.

30
Duminică

Afganistan, Ghazni, 2014 Deflagraţia unui DEI s-a soldat cu decesul a 14 civili
şi rănirea altor doi.

31
57

IUNIE

1995
Capturarea unui lider al Armatei Roşii Japoneze

Prin capturarea unui lider al Armatei Roşii
Japoneze, Ekita Yukiko, Brigada Antiteroristă
a înregistrat în anul 1995 unul dintre cele mai
însemnate succese operaţionale ale sale.
Ekita Yukiko era cunoscută pentru
implicarea sa într-o serie de atentate cu
bombe produse în anii '70 asupra unor mari
companii din Japonia. Deşi autorităţile
nipone au reuşit iniţial să o captureze, în
1977, în timpul procesului de acuzare, au fost
nevoite să o elibereze în urma unei negocieri
cu Armata Roşie Japoneză, ai cărei membri
deturnaseră un avion nipon cu destinaţia
Bangladesh.
Pentru următorii aproape 20 de ani, deşi era
dată în urmărire prin INTERPOL şi asiduu
căutată de autorităţile japoneze, Ekita Yukiko
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a reuşit să evite capturarea sa şi să
desfăşoare în continuare activităţi pentru
organizaţie.
În luna martie a anului 1995, ca urmare a
demersurilor informative ale SRI, aceasta a
fost identificată în România, capturată şi
predată autorităţilor japoneze. Ulterior
sosirii sale în ţara natală, Ekita Yukiko a fost
rejudecată şi condamnată la 20 de ani de
închisoare pentru acte de terorism.
Statul japonez a mulţumit oficial Brigăzii
Antiteroriste pentru eforturile depuse şi
suportul acordat în caz.

Iunie

Luni

Siria, Damasc, 2013 Nouă agenţi ai serviciilor de securitate siriene sunt ucişi
de explozia unei maşini-capcană.

1
Marţi

Afganistan, Paktika, 2013 Un atentator sinucigaş care viza o patrulă militară a
declanşat un DEI, 13 soldaţi decedând şi 15 fiind răniţi.

2
Miercuri

Afganistan, Samkani, 2013 Un terorist sinucigaş detonează o cantitate
importantă de explozibil într-o piaţă, omorând 12 persoane şi rănind alte 15.

3
Joi

Afganistan, Helmand, 2013 Explozia unui DEI amplasat de luptătorii talibani
într-o zonă publică ucide trei soldaţi locali şi răneşte alţi trei.

4
Vineri

Irak, Nukhaib, 2013 Un grup de militanţi sunniţi iau ostatici 14 şiiţi pe care,
ulterior, îi execută.

5
Sâmbătă

Afganistan, Nawzad, 2013 Un camion-capcană detonat în apropierea unei
baze NATO ucide şapte militari şi răneşte alţi nouă.

6
Duminică

Irak, Muqdadiyah, 2013 Un grup de sunniţi detonează o maşină-capcană,
provocând decesul a 12 pelerini şiiţi şi rănirea altor 45.

7
61

1998
Modificarea paradigmei de lucru

După primii ani de activitate, Brigada a decis
să pună un şi mai mare accent pe prevenţie.
Concret, a căutat să trateze riscurile încă de
la sursă, sporind astfel eficienţa în evitarea
materializării lor efective pe teritoriul
naţional.
Pentru adoptarea şi implementarea unei noi
paradigme de lucru, BAT a analizat situaţiile
cu care s-a confruntat în perioada sa de
funcţionare şi a tras o concluzie ce
fundamentează şi în prezent munca de
culegere de informaţii pe profil antiterorist:
majoritatea riscurilor pe profil îşi au originea
în exterior şi, în rare cazuri, comportă
determinări strict autohtone.
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În acest context, BAT s-a concentrat pe
influenţele din spaţiile geografice cu
problematică teroristă din care ajung în
România elemente generatoare de risc. Până
în prezent, abordarea s-a dovedit a fi una
eficientă ce s-a materializat în identificarea şi
monitorizarea indivizilor şi a situaţiilor de
natură să genereze riscuri teroriste la adresa
României.

Iunie

Luni

Afganistan, Paktika, 2013 Două cadre militare ale bazei NATO şi un civil sunt
împuşcaţi mortal de către un taliban deghizat în militar.

8
Marţi

Afganistan, Kandahar, 2013 Doi copii sunt decapitaţi de luptători talibani.

9
Miercuri

Irak, Mosul, 2013 Exploziile controlate ale cinci DEI au cauzat moartea a 24 de
civili şi rănirea altor 114.

10
Joi

Siria, Hatla, 2013 Un grup de militanţi sunniţi iau cu asalt casele familiilor şiite,
atac care se soldează cu decesul a 30 de persoane.

11
Vineri

Afganistan, Sangin, 2013 O bombă amplasată în apropierea unei pieţe de
către luptători sunniţi provoacă moartea a două persoane şi rănirea a altor 15.

12
Sâmbătă

13
Duminică

India, Bihar, 2013 Partidul Comunist Indian Maoist a revendicat un atac armat
care a vizat un tren de călători şi care s-a soldat cu decesul a trei pasageri şi
rănirea altor şase.

Irak, Mosul, 2013 Un politician local este victima unui atac organizat de
luptători Al-Qaeda în Irak.

14
63

2001
Participarea României la lupta împotriva terorismului
internaţional

În urma atacurilor teroriste de la 11
septembrie împotriva SUA, sub mandatul
Rezoluţiei ONU nr. 1386 / 20 decembrie 2001,
Alianţa Nord-Atlantică a demarat o campanie
antiteroristă menită să elimine prezenţa Al
Qaeda şi să diminueze riscurile generate de
acţiunile teroriste în Afganistan şi la adresa
Occidentului.
După o atentă analiză a situaţiei, România a
decis să se alăture luptei antiteroriste
internaţionale. Astfel, la scurt timp de la
atacurile din SUA, în care şi-au pierdut viaţa şi
trei cetăţeni români, România a anunţat
participarea sa, împreună cu statele membre
NATO, la acţiunile de combatere a
terorismului.

64

Din păcate, deşi a înregistrat succese
consistente, implicarea militară a României în
Afganistan şi, ulterior, în Irak a condus la
includerea ţării noastre pe lista generică a
statelor considerate „invadatoare” şi totodată
ţinte de către organizaţiile teroriste din
Orientul Mijlociu. Astfel, au existat persoane
care au plănuit sau au declarat că doresc să
atace România din cauza participării ţării
noastre la lupta antiteroristă internaţională.
Până în prezent însă, datorită eforturilor
depuse de structura antiteroristă din cadrul
SRI, intenţiile au fost contracarate înainte de
materializarea efectivă într-un atac pe
teritoriul naţional.

Iunie

Luni

Pakistan, Quetta, 2013 Un membru Lashkar-e-Jhangvi s-a autodetonat întrun autobuz, omorând 28 de pasageri şi rănind 19.

15
Marţi

16
Miercuri

Nigeria, Damaturu, 2013 Şapte elevi şi doi profesori sunt ucişi, iar alte patru
persoane rănite, în urma unui atac comis în incinta unei şcoli de către militanţi ai
organizaţiei teroriste Boko Haram.

Siria, Damasc, 2013 60 de membri ai forţelor de securitate sunt victimele
exploziei unei maşini-capcană detonată de luptători Al-Qaeda.

17
Joi

Irak, Bagdad, 2013 Doi terorişti sinucigaşi detonează într-o moschee şiită,
omorând 37 de persoane şi rănind alte 57.

18
Vineri

Somalia, Mogadiscio, 2013 În urma unui atac sinucigaş dintr-un complex al
ONU sunt ucise 20 de persoane şi rănite alte 22.

19
Sâmbătă

Irak, Ramadi, 2013 Un atentator sinucigaş deghizat în poliţist se aruncă în aer
într-o secţie de votare, omorând şapte persoane şi rănind alte şapte.

20
Duminică

21

Pakistan, Peshawar, 2013 După ce trag focuri de armă asupra enoriaşilor, doi
militanţi sunniţi se aruncă în aer într-o moschee, provocând moartea a 15
persoane şi rănirea altor 28.
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2001
Adoptarea primului act normativ axat exclusiv pe
antiterorism

Modificările operate de România în urma
atacurilor de la 11 septembrie 2001 nu s-au
oprit la implicarea în lupta antiteroristă
internaţională. Măsurii ce viza în principal
raportarea ţării noastre la manifestările
teroriste din afara ţării i s-a alăturat rapid şi o
serie de schimbări naţionale.
Prima dintre acestea, întrucât până la acel
moment în România nu exista un cadru
normativ axat exclusiv pe terorism, a
constat în adoptarea la 25 octombrie 2001 a
OUG nr. 141/2001 privind sancţionarea
unor acte de terorism şi a unor fapte de
încălcare a ordinii publice. Într-o manieră
succintă, actul având doar opt articole, erau
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abordate incriminarea unor acte de
terorism sau în legătură cu terorismul,
dispoziţii de procedură penală şi măsuri
specifice pentru identificarea persoanelor
suspectate de comiterea faptelor de
terorism.
Ordonanţa a reprezentat doar un prim pas
în asigurarea unui cadru legal naţional pe
profil, fiind fundaţia pe care, trei ani mai
târziu, s-a elaborat Legea privind prevenirea
şi combaterea terorismului.

Iunie

Luni

22
Marţi

Irak, Al Anbar, 2013 În urma unor atacuri complexe (detonarea unei maşinicapcană, lansarea unor rachete) organizate de către insurgenţi sunt ucişi cinci
ofiţeri de poliţie locali.

Liban, Sidon, 2013 Şase poliţişti locali sunt victimele unui atac comis de către
un cleric sunnit radicalizat.

23
Miercuri

Irak, Bagdad, 2013 31 de civili sunt omorâţi şi 121 răniţi de explozia unui DEI.

24
Joi

Irak, Tuz Khurmato, 2013 Doi terorişti sinucigaşi se aruncă în aer în
apropierea unei manifestaţii publice, rezultând 27 de morţi şi 80 de răniţi.

25
Vineri

China, Lukqun, 2013 Acţiunile violente (agresare fizică şi folosirea armelor
albe) ale unui grup de islamişti provoacă decesul a 24 de persoane şi rănirea a 21.

26
Sâmbătă

Siria, Qatana, 2013 Luptători islamişti răpesc clerici creştini pe care îi ucid
prin tortură.

27
Duminică

Irak, Dujail, 2013 Un terorist sinucigaş se aruncă în aer, provocând 16 victime,
participanţi la o înmormântare, dintre care patru au decedat.

28
67

IULIE

2001
Desemnarea SRI ca autoritate naţională în materie
antiteroristă

Poate unul dintre cele mai reprezentative
demersuri adoptate ca urmare a semnalului de
alarmă tras de atacurile din SUA a fost
desemnarea SRI ca autoritate naţională în
domeniul antiterorism.
România a înţeles că pentru o coordonare
unitară a demersurilor naţionale antiteroriste
este necesară stabilirea unei instituţii
responsabile cu gestionarea problematicii,
capabilă să răspundă prompt pentru eliminarea
situaţiilor şi elementelor de risc ce ar putea
face posibilă replicarea pe teritoriul naţional a
unui atac similar celui de la 11 septembrie
2001.
Astfel, dând dovadă de o atitudine pro-activă şi
de o rapidă adaptare la evoluţia fenomenului
terorist din arealul euro-atlantic, la 19
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noiembrie 2001, CSAT a decis ca SRI să devină
autoritate naţională în materie antiteroristă.
În acest context, finalul anului 2001 a
reprezentat un moment definitoriu pentru
activitatea antiteroristă derulată în România şi
capacitatea ţării noastre de a gestiona riscurile
teroriste. Demersul a confirmat justeţea
concepţiei de lucru a SRI, consacrându-se
astfel caracterul prioritar şi imperativ al
identificării anticipate, prin culegere de
informaţii, a premiselor de apariţie şi

manifestare ale unei ameninţări teroriste.

Iulie

Luni

Irak, Erbil, 2013 Explozia unei maşini-capcană s-a soldat cu decesul a şase civili
şi rănirea a 40.

29
Marţi

30
Miercuri

Pakistan, Quetta, 2013 Un atac terorist sinucigaş comis de un militant
Lashkar-e-Jhangvi în proximitatea unei moschei şiite este soldat cu decesul a 30
de persoane şi rănirea a 60.

Irak, Bagdad, 2013 O serie de explozii atribuite insurgenţilor (două DEI şi
patru maşini-capcană) s-au soldat cu 25 de morţi şi 78 de răniţi.

1
Joi

Irak, Baqubah, 2013 Un terorist sinucigaş se aruncă în aer la o înmormântare,
omorând patru participanţi şi rănind alţi 17.

2
Vineri

Irak, Salah Ad Din, 2013 Cinci persoane au decedat şi 21 au fost rănite de
explozia unei maşini-capcană.

3
Sâmbătă

Nigeria,Yobe, 2013 Un atac armat al Boko Haram s-a soldat cu 29 de morţi.

4
Duminică

Irak, Salah Ad Din, 2013 Explozia unei maşini capcană a cauzat moartea a 12
persoane şi rănirea altor 21.

5
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2001
Redefinirea BAT

În contextul securitar conturat de
evenimentele din 2001, dar şi de noile
oportunităţi conferite de cadrul legal pe
profil şi desemnarea SRI ca autoritate
naţională în materie antiteroristă, Serviciul şi
Brigada Antiteroristă au conştientizat că
este momentul pentru o maturizare
conceptuală şi o repoziţionare acţională a
activităţii cu un accent mai pregnant pe
partea de culegere de informaţii.
Concret, Brigada se vedea nevoită nu doar
să ţină pasul cu dinamica teroristă, ci să se
găsească cu un pas înaintea acesteia. Astfel,
la 1 decembrie 2001, Brigada Antiteroristă ia
denumirea de Inspectoratul pentru
Prevenirea şi Combaterea Terorismului,

72

evidenţiind încă din titlul noii structuri
prioritizarea conceptelor ce o vor ghida în
luptă în cursul următorilor ani: (1)prevenire
şi (II)combatere.
Inspectoratul a fost configurat pe două
paliere principale, a căror conlucrare şi-a
dovedit până în prezent eficienţa:
(I)informativ - operativ ce revenea Direcţiei
Identificare şi Evaluare Ameninţări Teroriste
şi (II)protecţia şi intervenţia antiteroristă ce
revenea Brigăzii Antiteroriste, ambele cu
statut de unităţi cu organizare şi funcţionare
proprie în cadrul Inspectoratului pentru
Prevenirea şi Combaterea Terorismului.

Iulie

Luni

Afganistan, Urozgan, 2013 12 poliţişti au fost omorâţi şi cinci răniţi de atacul
unui atentator sinucigaş.

6
Marţi

Irak, Bagdad, 2013 Explozia unei maşini-capcană a cauzat moartea a 15
persoane şi rănirea altor 32.

7
Miercuri

Tailanda, Pattani, 2013 Luptători islamişti detonează în incinta unei şcoli o
serie de bombe, în urma cărora sunt ucise opt persoane.

8
Joi

Afganistan, Herat, 2013 17 femei şi copii sunt omorâţi de explozia unor DEI
amplasate de islamişti într-o zonă publică. Alte şapte persoane au fost rănite.

9
Vineri

Pakistan, Karachi, 2013 Un atentator sinucigaş se detonează lângă o maşină,
omorând trei persoane şi rănind 12.

10
Sâmbătă

Irak, Diyala, 2013 Un atac coordonat al insurgenţilor s-a soldat cu 33 de
victime (12 decedaţi şi 21 de răniţi).

11
Duminică

Egipt, Dabaaya, 2013 Un terorist islamist atacă cu DEI un sat creştin,
incendiind zeci de locuinţe, omorând patru creştini şi rănind alţi 32.

12
73

2002
Comemorarea eroilor antiterorişti căzuţi la datorie

Conştientizând pericolele la care se expun zi
de zi luptătorii antiterorişti pentru a
contribui la siguranţa României şi dorind să
marcheze un moment în care cei care şi-au
pierdut viaţa în misiuni să fie celebraţi şi
amintiţi pentru curajul şi sacrificiul lor, din
ordinul directorului SRI de la acea vreme,
Alexandru Radu Timofte, începând cu anul
2002, ziua de 24 decembrie reprezintă Ziua
Luptătorului Antiterorist.
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Data de 24 decembrie a fost aleasă pentru că
reprezintă ziua în care, la Revoluţia din 1989,
flancul antiterorist naţional a suferit cele mai
însemnate pierderi umane din istoria sa.

Iulie

Luni

Irak, Bagdad, 2013 Explozia unui DEI amplasat într-o moschee de către un
grup de islamişti se soldează cu decesul a 16 persoane şi rănirea altor 31.

13
Marţi

Irak, 2013 19 atacuri cu DEI ale insurgenţilor s-au soldat cu 106 morţi şi 177 de
răniţi.

14
Miercuri

Irak, Salah Ad Din, 2013 Şapte persoane au fost ucise şi 15 rănite de un atac
insurgent cu mortiere.

15
Joi

16
Vineri

Irak, Muqdadiyah, 2013 În urma confruntărilor intersectare violente între
şiiţi şi sunniţi, un grup de islamişti atacă o moschee, rezultând moartea a şase
persoane şi rănirea a 17.

Somalia, Mogadishu, 2013 Un oficial al guvernului somalez este asasinat de
un membru Al-Shabaab.

17
Sâmbătă

Afganistan, Logar, 2013 Opt civili care se deplasau spre serviciu sunt
executaţi prin împuşcare de islamişti.

18
Duminică

Irak, Diyala, 2013 Explozia unei bombe amplasate în incinta unei moschei de
către un grup de islamişti provoacă decesul a 26 de persoane şi rănirea altor 69.

19
75

2002
Aprobarea Strategiei Naţionale de Prevenire şi
Combatere a Terorismului

Măsurile operate de comunitatea
internaţională după atacurile de la 11
septembrie 2001 au continuat şi la nivelul
anului 2002. Astfel, România a fost una
dintre primele ţări din sud-estul Europei
care a avut iniţiativa elaborării unui
document doctrinar naţional în materie
antiteroristă. Mai exact, în aprilie 2002,
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a
aprobat Strategia Naţională de Prevenire şi
Combatere a Terorismului.
Documentul, ce valorifică atât expertiza
naţională pe linie antiteroristă, cât şi o serie
de lecţii învăţate din experienţele altor state,
a pornit de la necesităţile securitare ale
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societăţii româneşti şi a încercat să le
acopere prin consolidarea mecanismelor de
autoprotecţie faţă de fenomenul terorist.
Strategia a lansat cadrul conceptual şi
instituţional în domeniul antiterorism. Pe
lângă definirea terorismului, a tipurilor de
terorism şi a ţintelor vizate, documentul
cuprinde obiectivele generale ale statului
român în materie antiteroristă şi modul de
operaţionalizare (prin Sistemul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Terorismului).

Iulie

Luni

Irak, Bagdad, 2013 Explozia în serie a mai multor DEI amplasate de luptători
Al-Qaeda în Irak se soldează cu rănirea a 71 de persoane şi decesul a 25.

20
Marţi

Irak, Bagdad, 2013 Echipe de insurgenţi au atacat închisorile Abu Ghraib şi Taji,
omorând 27 de persoane şi rănind 32.

21
Miercuri

Siria, Khan-Al-Assal, 2013 Militanţi ai Jabhat Al-Nusra execută 51 de soldaţi
pe care îi capturaseră anterior.

22
Joi

Afganistan, Wardak, 2013 Un atentat sinucigaş comis de un islamist se
soldează cu decesul a opt persoane şi rănirea altor cinci.

23
Vineri

Irak, Bagdad, 2013 Un islamist detonează o bombă amplasată în incinta unui
restaurant, provocând decesul a 16 persoane şi rănirea a 20.

24
Sâmbătă

Siria, Damasc, 2013 Explozia unei maşini-capcană detonată de o organizaţie
extremistă, afiliată Al-Qaeda, ucide 17 şiiţi şi răneşte alţi 70.

25
Duminică

Pakistan, Kurram, 2013 Explozia a două DEI a cauzat moartea a 60 de
persoane şi rănirea altor 200.

26
77

2002
Înfiinţarea SNPCT

Schimbul
operativ al informaţiilor şi
valorificarea valenţelor cooperării sunt
exerciţiile vitale ale prevenirii actelor teroriste.
Pentru implementarea acestei viziuni
doctrinare şi coordonarea unitară la nivel
naţional a activităţii antiteroriste, în luna iulie
2002 a fost creat Sistemul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Terorismului
(SNPCT).
Sistemul reprezintă un mecanism
interinstituţional flexibil, ce asigură
cooperarea îndeosebi prin schimbul de
informaţii între instituţiile şi autorităţile din
România cu responsabilităţi specifice în
prevenirea şi combaterea terorismului. De
asemenea, setarea responsabilităţilor
instituţionale, precum şi a celor de cooperare
în cadrul SNPCT asigură şi baza gestionării
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situaţiilor de criză teroristă.
Sistemul antiterorist naţional este orientat pe
prevenire, fapt care arată importanţa
copleşitoare a informaţiilor şi consacră SRI
drept cel mai important actor în plan intern.
Coordonatorul strategic al Sistemului este
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, iar
coordonatorul tehnic este SRI, prin
intermediul Centrului de Coordonare
Operativă Antiteroristă.
Permanenta cooperare în cadrul SNPCT
dintre SRI şi celelalte structuri (eg. MApN, MAI,
MAE, MJ, PICCJ, SIE, SPP) a condus la oferirea
unor răspunsuri comprehensive şi/sau
adoptarea unor măsuri preventive prompte în
situaţii de natură să aducă atingere securităţii
naţionale.

Iulie

Luni

Nigeria, Borno, 2013 Elemente ale Boko Haram au realizat un atac armat
soldat cu 55 de victime, dintre care 43 de morţi.

27
Marţi

Afganistan, Kandahar, 2013 Talibanii au încercat otrăvirea unor forţe
poliţieneşti, 24 de poliţişti fiind afectaţi.

28
Miercuri

Tunisia, Jebel Chaambi, 2013 Opt ofiţeri de poliţie sunt executaţi prin
decapitare de luptători Al-Qaeda.

29
Joi

Siria, Homs, 2013 O locaţie şiită este atacată cu rachete de islamişti, rezultând
decesul a 11 persoane şi rănirea a 26.

30
Vineri

Irak, Ur, 2013 Cinci persoane sunt ucise şi alte nouă rănite în urma unui atac
asupra comunităţii şiite comis de un grup de sunniţi.

31
Sâmbătă

Siria, Homs, 2013 Liwa Al-Haq revendică atentatul terorist comis la un
depozit de armament şi muniţii, soldat cu 40 de morţi şi 160 de răniţi.

1
Duminică

Afganistan, Sherzad, 2013 Un atac taliban se soldează cu moartea a 22 de
poliţişti şi rănirea a 12 civili.

2
79

AUGUST

2002
Decorarea drapelului de luptă al unităţii

Din considerente deontologice structurile
antiteroriste, ce au funcţionat în România
de-a lungul timpului, au păstrat secretul
asupra multor succese înregistrate.
Au existat însă situaţii în care consideraţia
autorităţilor faţă de eforturile antiteroriste
a putut fi manifestată public, inclusiv sub
forma acordării de merite şi decoraţii
pentru structuri sau personal al acestora.
Un astfel de moment este reprezentat de
decorarea, la 21 decembrie 2002, cu Ordinul
Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler a
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drapelului de luptă al BAT de către
preşedintele României din acea perioadă
(Ion Iliescu).
Drapelul de luptă este un simbol al unităţilor
din prima linie şi reprezintă onoarea, vitejia şi
gloria militară.

August

Luni

Afganistan, Jalalabad, 2013 Trei terorişti sinucigaşi se aruncă în aer în
apropierea consulatului Indiei, omorând nouă persoane şi rănind alte 24.

3
Marţi

Nigeria, Malumfatori, 2013 19 ofiţeri de poliţie sunt ucişi şi alţi doi răniţi în
urma unui atac cu bombă comis de luptători ai organizaţiei Boko Haram.

4
Miercuri

Siria, Latakia, 2013 Un atentator sunnit detonează o maşină-capcană
rezultând moartea a 32 de militari şi rănirea altor 10.

5
Joi

Irak, Bagdad, 2013 27 de persoane au fost omorâte şi 108 rănite de explozia a
opt DEI.

6
Vineri

Irak, 2013 15 atacuri ale insurgenţilor (majoritatea cu DEI) s-au soldat cu 34 de
morţi şi 45 de răniţi.

7
Sâmbătă

8
Duminică

Pakistan, Quetta, 2013 Un terorist sinucigaş se aruncă în aer la o
înmormântare, omorând 38 de participanţi şi rănind alţi 60. Atacul a fost
revendicat de Tehrik-e-Taliban-Pakistan.

Siria, 2013 11 atacuri ale insurgenţilor (majoritatea cu DEI) s-au soldat cu 21 de
morţi şi 71 de răniţi.

9
83

2003
Înfiinţarea Centrului de Coordonare Operativă
Antiteroristă

În anul 2003, SRI a consolidat mecanismele
necesare asigurării unei strânse cooperări pe
profil antiterorist şi a unei reacţii prompte în
cazul unui incident terorist. În luna martie, prin
ordinul directorului SRI a fost înfiinţat Centrul
de Coordonare Operativă Antiteroristă
(CCOA).
Centrul asigură continuitatea şi coerenţa
cooperării între componentele Sistemului,
reprezentând structura de legătură
permanentă între SRI şi celelalte instituţii ale
SNPCT.
Încă de la înfiinţare, Centrul funcţionează în
cadrul structurii antiteroriste din SRI şi printre
principalele sale atribuţii se numără
coordonarea activităţilor derulate în cadrul
SNPCT, asigurarea schimbului operativ de
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informaţii între membrii SNPCT, supunerea
spre aprobare către Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării a nivelului de alertă teroristă,
gestionarea liniei telefonice gratuite TelVerde
destinată publicului pentru semnalarea
potenţialelor acţiuni teroriste.
În cazul unei crize teroriste, CCOA asigură
suportul logistic şi operaţional pentru
funcţionarea Centrului Naţional de Acţiune
Antiteroristă (CNAA), responsabil de
managementul crizei contrateroriste. CNAA
este un organism cu funcţionare temporară
format din factori de decizie, experţi din cadrul
SNPCT, jurişti şi experţi tehnici.

August

Luni

Irak, Bagdad, 2013 O serie de atentate consecutive cu bombă ucid 12
persoane şi rănesc alte 64.

10
Marţi

Nigeria, Borno, 2013 Un atac al Boko Haram s-a soldat cu 47 de morţi.

11
Miercuri

Irak, Balad, 2013 Un atentator sinucigaş se aruncă în aer într-o cafenea
aglomerată, ucigând 24 de persoane şi rănind alte 20.

12
Joi

13
Vineri

Irak, Madain, 2013 Explozia unei bombe amplasate de islamişti sunniţi în
apropierea unei moschei se soldează cu decesul a cinci persoane şi rănirea altor
13.

Egipt, Kerdasa, 2013 Susţinători ai Fraţilor Musulmani deschid focul asupra
unei secţii de poliţie, omorând 15 poliţişti.

14
Sâmbătă

Liban, Beirut, 2013 Un membru al grupului sunnit Brigăzile Aishei se aruncă în
aer într-o comunitate şiită, omorând 27 de persoane şi rănind 336.

15
Duminică

Afganistan, Kandahar, 2013 În urma unui atentat taliban sinucigaş, 13
persoane sunt ucise.

16
85

2004
Implementarea Sistemului Naţional de Alertă
Antiteroristă

Instituit la 15 aprilie 2004, printr-o Hotărâre a
CSAT, Sistemul Naţional de Alertă Teroristă
este parte a mecanismului naţional de
prevenire şi combatere a terorismului,
raţiunea sa de instituire şi obiectivele vizate
fiind similare sistemelor existente în alte state
(SUA, Franţa, Marea Britanie, Spania, Federaţia
Rusă etc.).
SNAT evidenţiază nivelul ameninţării teroriste
la adresa României şi, totodată, funcţionează ca
un mijloc de prevenire şi combatere la nivel
naţional a acţiunilor de pregătire şi executare a
unor eventuale atacuri teroriste.
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După consultarea celorlalte instituţii din
cadrul SNPCT, SRI propune CSAT modificarea
nivelulului de alertă teroristă. Acesta este
stabilit la una dintre cele cinci trepte ale scalei:
(I)Scăzut - Verde, (II)Precaut - Albastru,
(III)Moderat - Galben, (IV)Ridicat - Portocaliu,
(V)Critic - Roşu.
Nivelul curent de alertă teroristă este Precaut
- Albastru.

August

Luni

Siria, 2013 Cinci atacuri ale insurgenţilor s-au soldat cu 31 de morţi.

17
Marţi

Irak, Kirkuk, 2013 Un angajat guvernamental este răpit, torturat şi ucis de un
grup de islamişti.

18
Miercuri

19
Joi

Siria, zona de nord-vest, 2014 Gruparea teroristă Statul Islamic l-a decapitat
pe jurnalistul american James Wright Foley, mediatizând acţiunea printr-un video
postat on-line.

Nigeria, Dumba, 2013 44 de persoane sunt torturate şi apoi ucise, iar alte 12
rănite în urma unui atac organizat de islamişti.

20
Vineri

Siria, 2013 Trei atacuri ale insurgenţilor au cauzat moartea a 24 de persoane.

21
Sâmbătă

22
Duminică

Siria, Alep, 2013 Un atentator sinucigaş se aruncă în aer într-un restaurant,
vizând un grup de tineri care celebrau absolvirea studiilor, rezultând şase morţi şi
19 răniţi.

Irak, Bagdad, 2013 28 de persoane sunt ucise şi alte 58 rănite într-un atentat
sinucigaş comis de un islamist.

23
87

2004
Promulgarea Legii speciale antiteroriste

La finalul anului 2004 a fost promulgată Legea
nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului. Actul reglementează
prerogativele şi modul de funcţionare ale
SNPCT, precum şi incriminarea unor acte sau
fapte de terorism.
De asemenea, Legea nr. 535/2004 consacră
legislativ atribuţiile CCOA şi funcţia sa în
cadrul SNPCT, precum şi responsabilitatea SRI
de executare pe teritoriul naţional a
intervenţiei contrateroriste, independent sau
în cooperare cu alte forţe abilitate.
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Responsabilităţile majore date în competenţa
SRI au trasat ca obiectiv primordial asigurarea
funcţionării mecanismului Informaţie - Decizie
- Coordonare - Intervenţie.

August

Luni

Irak, Diyala, 2013 Elemente insurgente au detonat trei DEI, omorând şase
persoane şi rănind alte 16.

24
Marţi

25
Miercuri

Yemen, Sanaa, 2013 Luptători Al-Qaeda îşi asumă responsabilitatea pentru
un atac cu bombe asupra unui autobuz care transporta cadeţi de aviaţie,
omorând 12 şi rănind alţi 11.

Siria, Latakia, 2013 Un cleric şiit este răpit, torturat şi executat de militanţi
islamişti.

26
Joi

Afganistan, Farah, 2013 Talibanii au asasinat şase şoferi ai unui convoi ISAF,
alte zece persoane fiind rănite.

27
Vineri

Irak, 2013 Insurgenţii au realizat 28 de atacuri (armate, DEI, maşini-capcană),
omorând 65 de persoane şi rănind 198.

28
Sâmbătă

Irak, Samara, 2013 18 irakieni sunt ucişi şi 32 răniţi în explozia unei maşinicapcană plasată lângă o piaţă de legume.

29
Duminică

Afganistan, Dashi Archi, 2013 Un atentator sinucigaş se aruncă în aer la o
înmormântare, omorând opt persoane şi rănind 16.

30
89

SEPTEMBRIE

2005
Disruperea unei celule de inspiraţie Al-Qaeda

În perioada 2003 - 2005, paradigma de lucru
a Inspectoratului pentru Prevenirea şi
Combaterea Terorismului (infuziile externe,
inclusiv din state cu problematică teroristă
sunt cele care pot genera cea mai ridicată
ameninţare la adresa României) a fost
reconfirmată odată cu identificarea, în Iaşi, a
unei celule teroriste de inspiraţie Al-Qaeda.
Aceasta a fost constituită de un cetăţean
saudit aflat temporar la studii în ţara noastră
şi care participase anterior la un stagiu de
pregătire într-o tabără din Afganistan
aparţinând Al-Qaeda. Străinul reuşise să
recruteze o serie de tineri de origine
pakistaneză, palestiniană, sudaneză şi
omaneză care studiau în Iaşi, pe care
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intenţiona să-i pregătească tot în Afganistan
pentru a-i implica ulterior în acţiuni
teroriste, inclusiv pe teritoriul naţional.
În ianuarie 2005, SRI a furnizat Parchetului
informaţiile obţinute în cursul anilor de
investigaţii asidue, străinii fiind declaraţi
indezirabili pentru o perioadă de 15 ani şi
expulzaţi din România. În cursul
descinderilor în locuinţele acestora au fost
găsite mai multe obiecte care certificau
intenţiile şi capacităţile teroriste ale celulei
(e.g. un manual Al-Qaeda de pregătire
operaţională şi contrainformativă, un ghid de
construire şi utilizare a DEI, materiale ce
promovau jihadul, testamentul olograf al
unui terorist sinucigaş).

Septembrie

Luni

Afganistan, Sangin, 2013 Un grup de islamişti deschide focul şi ucide 12
afgani.

31
Marţi

Siria, 2013 64 de membri ai forţelor guvernamentale au fost ucişi de elemente
insurgente.

1
Miercuri

Siria, 2014 Statul Islamic a publicat un al doilea material video în care era
decapitat jurnalistul american Steven Sotloff.

2
Joi

Irak, Bagdad, 2013 Exploziile a 12 maşini-capcană s-au soldat cu 57 de morţi şi
208 răniţi.

3
Vineri

Siria, 2013 30 de membri ai forţelor guvernamentale au fost asasinaţi de
elemente insurgente.

4
Sâmbătă

Pakistan, Jamrud, 2013 Talibanii detonează o bombă în proximitatea unei
şcoli de fete, rănind 16 eleve.

5
Duminică

Siria, 2013 36 de membri ai forţelor guvernamentale au fost asasinaţi de
elemente insurgente.

6
93

2005
Eliberarea a trei jurnalişti răpiţi în Irak

Marie Jeanne Ion

Ovidiu Ohanesian Sorin Mişcoci

În anul 2005, Inspectoratul pentru
Prevenirea şi Combaterea Terorismului s-a
confruntat cu o cazuistică fără precedent în
istoria naţională antiteroristă: răpirea în
Bagdad / Irak, la 28 martie 2005, a trei
jurnalişti români (Ovidiu Ohanesian, Marie
Jeanne Ion şi Sorin Mişcoci), împreună cu
ghidul lor, cetăţeanul irakiano-american
Mohammad Munaf.
În cele 56 de zile de captivitate, răpitorii au
încercat să-i utilizeze drept „monedă de
schimb” pentru retragerea trupelor militare
occidentale din Irak.
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La 22 mai 2005, în urma eforturilor
susţinute depuse de autorităţile române, SRI
/ Inspectoratul pentru Prevenirea şi
Combaterea Terorismului jucând un rol
major în această ecuaţie, jurnaliştii au fost
eliberaţi şi s-au întors nevătămaţi pe pământ
natal.
Asupra implicării SRI şi a Inspectoratului
pentru Prevenirea şi Combaterea
Terorismului în demersul de eliberarea a
celor trei se păstrează încă discreţia din
motive de securitate naţională.

Septembrie

Luni

Somalia, Mogadishu, 2013 Un atac al extremiştilor islamici s-a soldat cu 18
morţi şi 20 de răniţi.

7
Marţi

Afganistan, Wardak, 2013 Atacul unor talibani sinucigaşi asupra unei clădiri
guvernamentale se soldează cu uciderea a patru funcţionari şi rănirea altor 120.

8
Miercuri

Siria, Alep, 2012 O maşină-capcană este detonată în apropierea a două
spitale, omorând 30 de persoane şi rănind alte 64, majoritatea civili.

9
Joi

Siria, Maksar-Al-Hesan, 2013 Luptători ai organizaţiei Jabhat Al-Nusra atacă
o comunitate de minoritari religioşi, rezultând decesul a peste 30 de persoane.

10
Vineri

11
Sâmbătă

Libia, Bengazi, 2012 Militanţi înarmaţi ai Ansar Al-Sharia atacă şi incendiază
Consulatul SUA, provocând decesul ambasadorului SUA, J. Christopher Stevens,
şi a altor trei membri ai legaţiei.

Egipt, Sahel Selim, 2013 Doi creştini sunt împuşcaţi mortal după ce au
refuzat să plătească musulmanilor taxa „jizya”.

12
Duminică

Siria, 2014 Statul Islamic îl decapitează pe cetăţeanul britanic David Haines.

13
95

2005
Lansarea campaniei “Terorismul … de lângă noi”

La finalul anului 2005, pornind de la înţelegerea
faptului că antiterorismul este o luptă ce poate
fi dusă în comun cu societatea civilă, SRI a
lansat campania de cultură de securitate şi
conştientizare a riscurilor teroriste intitulată
„Terorismul …de lângă noi”.
Demersul a constat într-o serie de sesiuni
organizate în special în şcoli generale, licee şi
facultăţi în care ofiţeri ai SRI au susţinut
prezentări legate de ameninţările fenomenului
terorist şi modalităţile în care societatea civilă
poate ajuta autorităţile.
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Sesiunile au avut un caracter interactiv, prin
care participanţii au putut adresa liber
întrebări şi accesa zeci de materiale de
informare.
Campania s-a numărat printre demersurile de
comunicare publică ale SRI şi de construire a
culturii de securitate, ulterior fiind derulate
numeroase evenimente adresate publicului
larg.

Septembrie

Luni

Irak, Mosul, 2013 27 de şiiţi, participanţi la o înmormântare, sunt ucişi într-un
atentat sinucigaş.

14
Marţi

Afganistan, Nimroz, 2013 Explozia unei mine terestre a omorât 15 persoane
şi a rănit 25.

15
Miercuri

Pakistan, Lower Dir, 2012 Explozia unui DEI amplasat pe o şosea ucide 14
săteni şi răneşte alţi şapte.

16
Joi

Nigeria, Borno, 2013 Boko Haram a asasinat 143 de persoane.

17
Vineri

Turcia, Provincia Bingol, 2012 Un convoi militar turc este atacat cu RPG şi
armament uşor, de către luptători ai PKK, zece soldaţi fiind ucişi şi peste 60 răniţi.

18
Sâmbătă

Pakistan, Peshawar, 2013 Un grup de clerici musulmani a fost atacat cu o
grenadă, trei dintre ei fiind ucişi şi alţi 20 răniţi.

19
Duminică

20

Somalia, Mogadishu, 2012 Doi atentatori sinucigaşi se aruncă în aer într-un
restaurant cunoscut din proximitatea Palatului Prezidenţial, omorând 15
persoane, printre care directorul televiziunii naţionale şi doi jurnalişti de marcă.
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2006
Dejucarea planurilor teroriste ale unui spion irakian

În urma activităţii specifice, Inspectoratul
pentru Prevenirea şi Combaterea
Terorismului a descoperit că Chaker Abdul
Kader Chaker Mahmoud, la momentul
respectiv consul irakian la Bucureşti, era
pregătit să execute un atac în România.
Principala sa misiune, trasată de regimul
Saddam Hussein, consta în organizarea de
atentate asupra unor obiective occidentale
şi israeliene din Bucureşti în cazul în care
forţele occidentale intrau în Irak.
În baza informaţiilor, irakianul a fost declarat
indezirabil pentru ţara noastră pentru o
perioadă de 15 ani.
Ulterior expulzării, autorităţile au

98

descoperit atât planurile detaliate de atac,
cât şi armamentul necesar executării
acestuia (aruncător de grenade AG 7,
identificat în fostul sediu al ambasadei
irakiene din Bucureşti).
Ulterior aplicării măsurii, Chaker a revenit
ilegal în România în mai 2006, sub o
identitate falsă, însă doar o lună mai târziu
ofiţerii Inspectoratul pentru Prevenirea şi
Combaterea Terorismului l-au depistat.
Străinul a fost reţinut de autorităţile române
şi expulzat pentru a doua oară.

Septembrie

Luni

Kenya, Nairobi, 2013 Atacul armat realizat de Al-Shabaab în centrul comercial
Westgate s-a soldat cu 68 de morţi şi 175 de răniţi.

21
Marţi

Irak, Bagdad, 2013 Un insurgent sinucigaş a omorât 16 persoane, alte 35 fiind
rănite.

22
Miercuri

Nigeria, Bauchi, 2012 Două persoane sunt ucise într-un atac sinucigaş comis
de un islamist, alte 48 fiind rănite.

23
Joi

Algeria, regiunea Tizi Ouzou, 2014 Jund al-Khilafah, grupare algeriană
afiliată Statului Islamic, îl decapitează pe francezul Hervé Gourdel.

24
Vineri

Irak, Ninawa, 2013 Explozia unui DEI a cauzat moartea a 12 persoane şi
rănirea altor 49.

25
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 Explozia a trei DEI s-a soldat cu moartea a 24 de persoane
şi rănirea altor 64.

26
Duminică

Pakistan, Peshawar, 2013 19 persoane au fost omorâte de explozia unui DEI.

27
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OCTOMBRIE

2006
Dejucarea unui atentat cu maşină-capcană

În 2006, demersurile informative ale IPCT au
relevat o situaţie fără precedent pentru
istoria de după 1989 a activităţii
antiteroriste din România: arestarea şi
condamnarea unui cetăţean român pentru
tentativa de a acţiona terorist pe teritoriul
naţional.
În urma unei monitorizări de doi ani,
autorităţile române l-au capturat pe Lesch
Florian Ioan la 35 km distanţă de Timişoara,
oraşul în care intenţiona să detoneze
telecomandat maşina-capcană pe care o
conducea şi în care plasase DEI construit în
urma consultării unor schiţe de pe internet
(două butelii cu gaz metan şi un telefon
mobil la a cărui sonerie era ataşat un
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aprinzător electric de aragaz). În cursul
anchetei post incident s-a stabilit că bomba
era funcţională şi, în cazul detonării, ar fi
provocat distrugeri substanţiale.
Lesch Florian Ioan s-a convertit la islam la
finalul anilor ´90 şi s-a autoradicalizat sub
influenţa internetului. Acesta a promovat în
cercul său de relaţii şi pe internet mesaje
extremiste şi îndemnuri la acţiune împotriva
României, motivate de implicarea militară a
ţării noastre în lupta împotriva terorismului
internaţional.
În 2008, atacatorul a fost condamnat
definitiv la 12 ani de închisoare pentru acte
de terorism.

Octombrie

Luni

Nigeria, Borno şi Kaduna, 2013 20 de civili au fost asasinaţi de extremişti
islamici.

28
Marţi

Nigeria,Yobe, 2013 65 de persoane au fost asasinate de extremişti islamici.

29
Miercuri

Siria, Deraa, 2013 Insurgenţii au asasinat 19 membri ai forţelor armate
guvernamentale.

30
Joi

1
Vineri

2
Sâmbătă

3
Duminică

Afganistan, Khost, 2012 Un atentator sinucigaş taliban, având asupra sa o
vesta explozivă, se aruncă în aer, omorând trei soldaţi SUA, şase poliţişti afgani,
zece civili şi rănind peste 50 de persoane.

Nigeria, Mubi, 2012 Atentatori neidentificaţi atacă un centru de cazare din
campusul Politehnicii, unde, trecând din cameră în cameră, asasinează 22 de
studenţi, un soldat şi un paznic.

Siria, 2014 Este publicat cel de-al patrulea material video în care Statul Islamic
decapitează un cetăţean occidental, pe lucrătorul umanitar britanic Alan
Henning.

Siria, Alep, 2013 Un atac armat insurgent a cauzat decesul a 12 persoane.

4
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2006
Aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a
intervenţiei contrateroriste

Cadrul normativ a fost completat în anul
2006 şi pe un segment pregnant acţional. Mai
exact, la 20 decembrie CSAT a aprobat
Metodologia de organizare şi executare a
intervenţiei contrateroriste.
Acest document vine să concretizeze
responsabilitatea legală a SRI de a acţiona - la
nivelul întregului teritoriu - în cazul unui atac
terorist. Serviciul derulează, prin BAT,
inter venţia contrateroristă asupra
obiectivelor atacate sau ocupate de
terorişti, în scopul capturării sau anihilării
acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii
ordinii legale. La solicitarea SRI, în funcţie de
amploarea şi de natura acţiunii teroriste, pot
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fi angrenate forţe cu misiuni specifice din
MAI, MApN, SPP, precum şi din alte structuri
ale sistemului securităţii naţionale.
Metodologia de intervenţie contrateroristă
consacră cele trei paliere de gestionare a
unei situaţii de criză teroristă: strategic reprezentat de decizia de aprobare a
intervenţiei dată de CSAT, operaţional - dat
de deciziile de management al crizei luate de
CNAA şi tactic - concretizat prin acţiunile
de intervenţie în teren ale BAT şi/sau altor
forţe implicate.

Octombrie

Luni

Irak, Bagdad, 2013 Un atentator sinucigaş insurgent a cauzat moartea a 51 de
persoane şi rănirea altor 107.

5
Marţi

Irak, Ninawa, 2013 Explozia unei maşini-capcană s-a soldat cu 28 de morţi şi
76 de răniţi.

6
Miercuri

Nigeria, Maiduguri, 2012 Boko Haram detonează într-o zonă publică un DEI,
omorând 13 persoane şi rănind alte 20.

7
Joi

Afganistan, Lashkar Gah, 2012 Explozia unui DEI amplasat într-o zonă
privată provoacă moartea a doi paznici şi rănirea altor 15.

8
Vineri

Irak, Wasit, 2013 Explozia unei maşini-capcană a cauzat moartea a cinci
persoane şi rănirea altor 10.

9
Sâmbătă

Pakistan, Quetta, 2013 Şase persoane au fost omorâte şi 35 rănite de
explozia unui DEI.

10
Duminică

Pakistan, Sunzu Dara, 2012 Opt persoane sunt ucise şi 22 rănite în urma
exploziei unui DEI amplasat într-o piaţă.

11
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106

Octombrie

Luni

Irak, Salah Ad Din, 2013 O maşină-capcană a explodat, 20 de persoane fiind
ucise şi alte 28 rănite.

12
Marţi

Pakistan, Darra Adam Khel, 2012 Explozia unei maşini-capcană detonată
într-o zonă publică omoară 18 persoane şi răneşte alte 40.

13
Miercuri

Siria, Idlib, 2013 39 de persoane au fost ucise de explozia unei maşini-capcană.

14
Joi

Irak, Kirkuk, 2013 Explozia unui DEI a omorât 12 persoane, rănind alte 24.

15
Vineri

Pakistan, Khyber Pukhtoonkhwa, 2013 Un atentator sinucigaş a omorât 8
persoane, rănind alte 30.

16
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 Explozia a nouă maşini-capcană a cauzat 39 de morţi şi 89
de răniţi.

17
Duminică

Irak, Bagdad, 2013 Explozia unei maşini-capcană s-a soldat cu 12 morţi şi 23
de răniţi.

18
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2008
Modificarea temporară a nivelului de alertă teroristă

De la înfiinţarea Sistemului Naţional de
Alertă Teroristă în 2004 şi până în prezent,
nivelul de alertă teroristă a suferit o singură
modificare, în anul 2008. În perioada 25
martie - 21 aprilie, acesta a fost ridicat la
Moderat - Galben (3 dintr-o scală în 5
trepte), pentru a reveni ulterior la Precaut Albastru.
Modificarea a survenit pe fondul organizării
în Bucureşti a summit-ului NATO (2 - 4
aprilie 2008), fiind o metodă de precauţie şi
totodată de descurajare a eventualelor
intenţii teroriste de natură să pună în pericol
siguranţa evenimentului.
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SRI a contribuit decisiv alături de instituţiile
din cadrul SNPCT la derularea în condiţii de
deplină securitate a summit-ului NATO.

Octombrie

Luni

Somalia, Hiiraan, 2013 18 persoane au murit şi 21 au fost rănite în explozia
unui atentator sinucigaş aparţinând Al-Shabaab.

19
Marţi

Irak, Bagdad, 2013 Explozia unei maşini-capcană s-a soldat cu 37 de morţi şi
45 de răniţi.

20
Miercuri

21
Joi

Siria, Damasc, 2012 Deflagraţia unui taxi plin cu explozivi, în apropierea unei
secţii de poliţie din cel mai mare cartier creştin omoară 13 persoane şi răneşte
29.

Irak, Anbar şi Ninawa, 2013 Exploziile unui DEI şi ale unei maşini-capcană au
omorât 15 persoane şi au rănit opt.

22
Vineri

Pakistan, Lyari, 2012 Un jurnalist este împuşcat mortal de către luptători
islamişti.

23
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 Explozia a trei DEI s-a soldat cu şapte persoane ucise şi 24
rănite.

24
Duminică

Afganistan, Uruzgan, 2012 Un taliban deghizat în ofiţer de poliţie împuşcă
mortal doi soldaţi ai SUA.

25
109

2008
Apariţia Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere
Terorism

Formula în care funcţionează şi astăzi
unitatea antiteroristă din cadrul SRI a fost
adoptată în 2008, când dinamica
manifestărilor teroriste înregistrate la nivel
naţional şi internaţional, dar şi necesitatea
avansării unor standarde unitare de eficienţă
pentru activitatea antiteroristă derulate sub
cupola SRI au condus la o nouă
reconfigurare.
Astfel, la 1 august 2008 Inspectoratul pentru
Prevenirea şi Combaterea Terorismului a
fost transformat în Direcţia Generală
Prevenire şi Combatere Terorism.
În organigrama acesteia au continuat să
funcţioneze unitar structura informativă,
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Brigada Antiteroristă şi Centrul de
Coordonare Operativă Antiteroristă.
Misiunile antiteroriste au fost completate cu
o nouă responsabilitate a SRI, de asigurare a
securităţii aeronavelor româneşti cu
însoţitori înarmaţi la bord.
În baza responsabilităţilor sale în domeniul
antiterorism, SRI a fost desemnat autoritate
competentă pentru implementarea
Tratatului de la Prum pe palierul schimbului
de informaţii şi al coordonării însoţitorilor
înarmaţi la bordul aeronavelor.

Octombrie

Luni

26
Marţi

Afganistan, Maymana, 2012 Un atentator sinucigaş îmbrăcat în uniforma
poliţiei se aruncă în aer la intrarea într-o moschee, omorând 41 de persoane şi
rănind alte 50.

Irak, Ninawa, 2013 17 persoane au fost omorâte şi 31 rănite de explozia unui
DEI.

27
Miercuri

28
Joi

29
Vineri

Nigeria, Kaduna, 2012 Atacul sinucigaş din apropierea unei biserici catolice
care se soldează cu decesul a opt persoane şi rănirea altor 100 este urmat de un
atac armat comis de tineri creştini, din care rezultă doi morţi.

Siria, Damasc, 2012 O maşină-capcană explodează în Jaramana, zonă
populată în majoritate de creştini şi druzi, omorînd zece persoane şi rănind alte
41.

Irak, Ninawa, 2013 Insurgenţii au cauzat (DEI şi atac armat) 24 de morţi şi
nouă răniţi.

30
Sâmbătă

Nigeria, Borno, 2013 Un atac armat al Boko Haram a dus la moartea a 27 de
persoane şi rănirea altor 12.

31
Duminică

Siria, Saraqeb, 2012 Zece soldaţi ai forţelor guvernamentale sunt capturaţi,
torturaţi şi executaţi de către un grup de islamişti sunniţi.

1
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NOIEMBRIE

114

Noiembrie

Luni

2
Marţi

Pakistan, Khuzdar, 2012 Un grup de terorişti deschid focul asupra unui
autobuz staţionat într-o benzinărie, omorând 18 persoane şi provocând un
incendiu de amploare.

Pakistan, Buner, 2012 Un motociclist sinucigaş se aruncă în aer, cauzând
decesul a şase persoane şi rănirea altor trei.

3
Miercuri

Irak, Salah Ad Din, 2013 Detonarea unui VBIED a omorât 16 persoane şi a
rănit alte 38.

4
Joi

Bahrain, Manama, 2012 Explozia în serie a cinci DEI ucide doi lucrători
asiatici şi răneşte un al treilea.

5
Vineri

Irak, Taji, 2012 Explozia unei maşini-capcană parcată la intrarea într-o bază
militară provoacă decesul a 31 de soldaţi şi rănirea altor 50.

6
Sâmbătă

Irak, Tarmiya, 2013 22 de persoane au fost ucise şi 45 rănite de către
atentatori sinucigaşi.

7
Duminică

Afganistan, Kandahar, 2012 Un motociclist atentator sinucigaş se aruncă în
aer la un punct de control, omorând trei poliţişti şi rănind alţi trei.

8
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2010
Desemnarea SRI ca autoritate naţională IIBA

Începând cu luna martie 2010 în
responsabilităţile SRI intră şi asigurarea
securităţii aeronavelor. Serviciul este
desemnat de Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării drept autoritate naţională pentru
coordonarea însoţitorilor înarmaţi la bordul
aeronavelor (cunoscuţi şi sub acronimul
IIBA) şi a schimbului de informaţii necesar
desfăşurării activităţii acestora, în condiţii de
eficienţă şi permanentă adaptare la mutaţiile
fenomenului terorist.
Însoţitorii înarmaţi la bordul aeronavelor
operează prin intermediul Brigăzii
Antiteroriste.
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Noua calitate survine în condiţiile în care
entităţile teroriste percep, în urma
atacurilor de la 11 septembrie 2001, ţintele
aviatice drept „dezideratul suprem”, aspect
dovedit de multiplele tentative împotriva
unor aeronave ce au survolat spaţiul aerian
internaţional, inclusiv european.
În urma unui proces de pregătire riguroasă
prima misiune a IIBA a avut loc în noiembrie
2011.

Noiembrie

Luni

Nigeria, Damaturu, 2012 Trei poliţişti sunt ucişi într-o ambuscadă realizată de
militanţi ai Boko Haram.

9
Marţi

Siria, Daraa, 2012 Atacul sinucigaş cu maşină-capcană asupra unei baze
militare cauzează moartea a 24 de soldaţi şi rănirea altor 9.

10
Miercuri

Papua Noua Guinee, 2013 Un atac cu grenade a dus la moartea a 34 de
persoane şi rănirea altor 28.

11
Joi

Pakistan, Karachi, 2012 Doi sunniţi, dintre care un imam, sunt asasinaţi de
luptători islamişti şiiţi.

12
Vineri

Afganistan, Kabul, 2012 Un grup de militanţi islamişti lansează o rachetă
asupra aeroportului, omorând un localnic şi rănind alte trei persoane.

13
Sâmbătă

Irak, Bakubah, 2013 Doi atentatori sinucigaşi au omorât 48 de persoane şi au
rănit alte 107.

14
Duminică

India, Srinagar, 2012 Luptători ai organizaţiei Hizb-ul-Mujahedeen atacă un
magazin în care se comercializa alcool, omorând două persoane şi rănind trei.

15
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Noiembrie

Luni

Afganistan, Farah, 2012 Un microbuz cu nuntaşi este distrus de explozia unui
DEI amplasat pe şosea, 17 persoane murind şi alte 14 fiind rănite.

16
Marţi

Siria, Damasc (suburbii), 2013 Explozia unui DEI s-a soldat cu moartea a 68
de persoane.

17
Miercuri

Pakistan, Rawalpindi, 2013 Confruntări sectare la care au participat
extremişti islamici s-au soldat cu moartea a 69 de persoane şi rănirea altor 45.

18
Joi

Liban, Beirut, 2013 Doi atentatori sinucigaşi din Brigăzile Abdullah Azzam s-au
detonat, omorând 26 de persoane şi rănind 150.

19
Vineri

Irak, Bagdad, 2013 Cinci atentate cu maşini-capcană au cauzat decesul a 38 de
persoane, alte 111 fiind rănite.

20
Sâmbătă

Irak, Saadiyah, 2013 Explozia unei maşini-capcană (camion) într-o piaţă a dus
la moartea a 48 de persoane şi rănirea altor 50.

21
Duminică

Nigeria, Maiduguri, 2012 O serie de atacuri ale Boko Haram se soldează cu
uciderea a 18 persoane şi rănirea altor 12.

22
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2011
Derularea de percheziţii asupra unor elemente de risc

Ca urmare a informaţiilor obţinute de
Direcţia Generală Prevenire şi Combatere
Terorism, în luna aprilie 2011, DIICOT a
descins în aproximativ 20 de locaţii din
capitală şi din judeţele Constanţa, Gorj,
Mehedinţi şi Cluj.
Locaţiile vizate reprezentau domiciliile sau
locurile de muncă ale unor cetăţeni români
şi străini implicaţi în activităţi cu potenţial de
radicalizare şi prozelitism islamist ce puteau
aduce atingere securităţii naţionale.
Mai exact, aceştia aveau viziuni radicale,
consultau şi diseminau pe internet materiale
cu conţinut radical şi încercau să atragă
tineri către diferite ideologii extremiste.
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Printre locaţiile percheziţionate s-au
numărat şi sedii ale unor ONG islamice din
România.
În urma operaţiunilor derulate de DIICOT
au fost reţinute persoane pentru audieri şi
ridicate cărţi, fotografii, înscrisuri, medii de
stocare, aparatură electronică etc.

Noiembrie

Luni

Nigeria, Borno, 2013 12 persoane au fost ucise în cadrul unui atac al Boko
Haram.

23
Marţi

Pakistan, Dera Ismail Khan, 2012 22 de persoane care participau la o
procesiune religioasă sunt victimele unui atac cu bombă comis de islamişti.

24
Miercuri

Irak, Bagdad, 2013 Un dublu atentat cu două DEI succesive a omorât 23
persoane, rănind alte 32 într-o cafenea.

25
Joi

Nigeria, Mangu, 2013 37 de civili au fost omorâţi şi cinci răniţi în cadrul unui
atac armat.

26
Vineri

Irak,Abu Ghraib, 2013 Un atentator sinucigaş s-a detonat la o înmormântare,
omorând 12 participanţi şi rănind alţi 25.

27
Sâmbătă

Siria, Damasc, 2012 Explozia a două maşini-capcană provoacă decesul a 54 de
persoane şi rănirea a 120.

28
Duminică

Irak, Hilla, 2012 Două bombe amplasate de islamişti în incinta unui restaurant
cauzează moartea a 33 de pelerini şiiţi şi rănirea altor 133.

29
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DECEMBRIE

2011
Trimiterea în judecată a unui irakian implicat în
activităţi teroriste

Ca urmare a eforturilor Direcţiei Generale
Prevenire şi Combatere Terorism,
cetăţeanul irakian Mohamad Al-Dulaimi a
fost trimis în judecată pentru terorism, în
decembrie 2011.
Străinul s-a aflat în atenţia structurii
antiteroriste din cadrul SRI încă din 2005, iar
în 2006 asupra sa a fost aplicată măsura
declarării ca indezirabil pentru România pe
o perioadă de 15 ani, dar a revenit ilegal în
ţară un an mai târziu.
Pe perioada şederii în România, Al-Dulaimi
împreună cu mai mulţi apropiaţi, a creat o
reţea de migraţie ilegală prin intermediul
căreia au ajuns în ţara noastră o serie de
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membri ai Al-Qaeda în Irak ce erau
interesaţi să acceadă în Europa NordVestică.
Înainte de a fi trimis în judecată pentru
terorism, irakianul a fost condamnat definitiv
în octombrie acelaşi an la 1 an şi 4 luni de
închisoare pentru infracţiuni privind
frontiera de stat a României (pedeapsă
executată) şi în februarie 2013 la 4 ani de
închisoare pentru crearea unui grup
infracţional organizat (pedeapsă în curs).

Decembrie

Luni

Nigeria, Damasak, 2012 Cinci persoane sunt împuşcate mortal de către
islamişti ai Boko Haram.

30
Marţi

Irak, Muqdadya, 2013 Un atentator sinucigaş s-a detonat la o înmormântare,
omorând 12 participanţi la funeralii şi rănind alţi 32.

1
Miercuri

2
Joi

Afganistan, Jalalabad, 2012 Nouă talibani atacă cu explozivi şi arme de foc
aeroportul din Jalalabad, patru soldaţi afgani şi doi civili fiind ucişi, iar alte 15
persoane rănite.

Irak, Tikrit, 2013 Patru atentatori sinucigaşi s-au detonat, omorînd 22 de
persoane şi rănind 30.

3
Vineri

Somalia, Galgala, 2012 O bombă detonată de luptători Al-Shabaab se
soldează cu moartea a 12 soldaţi şi rănirea altor nouă.

4
Sâmbătă

5
Duminică

Yemen, Sanaa, 2013 În urma unui atentat sinucigaş al Al-Qaeda cu maşinăcapcană s-au înregistrat 167 de răniţi şi 52 de morţi, printre care şapte oficiali din
Germania,Vietnam, Filipine şi India.

Nigeria, Gambour, 2012 Un grup de islamişti motivează uciderea a şase
persoane prin incapacitatea victimelor de a recita din Coran.

6
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2012
Intensificarea activităţilor antiteroriste ca urmare a
atacului de la Burgas

Imediat după atacul terorist ce a avut loc la
18 iulie 2012 în Burgas, Bulgaria, Direcţia
Generală Prevenire şi Combatere Terorism
a contribuit la clarificarea detaliilor atacului
şi, totodată, la prevenirea oricăror riscuri
conexe la adresa României.
În cursul activităţii laborioase întreprinse, au
rezultat o serie de aspecte relevante pentru
investigaţia aflată în derulare care au fost
transmise părţilor interesate. Mai exact, în
urma măsurilor de verificare şi a evaluării
comune cu autorităţile bulgare au fost
identificate persoane suspecte de implicare
în atacul din Burgas care au tranzitat
România. Însă, în baza informaţiilor obţinute,
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acestea nu ar fi realizat în ţara noastră
activităţi pregătitoare atentatului ci, pur şi
simplu au traversat teritoriul naţional
pentru a accede în statul vecin.

Decembrie

Luni

Kenia, Nairobi, 2012 Un atentator neidentificat detonează o grenadă într-o
moschee, omorând cinci persoane şi rănind 37.

7
Marţi

Irak, Bagdad, 2013 O serie de atacuri insurgente de mică amploare s-a soldat
cu 13 morţi şi 112 răniţi.

8
Miercuri

Pakistan, Shalikh Zousuf Chowf, 2012 Cinci persoane sunt asasinate şi alte
trei rănite de luptători islamişti în proximitatea unui supermarket.

9
Joi

Pakistan, Kaki, 2012 Un atentator sinucigaş se detonează în apropierea unei
secţii de poliţie, rezultând decesul a şase persoane şi rănirea altor opt.

10
Vineri

Thailanda, Narathiwat, 2012 Patru persoane sunt împuşcate mortal şi alte
patru rănite în urma unui atac comis de un grup de islamişti.

11
Sâmbătă

Irak, Fallujah, 2012 Patru ofiţeri de poliţie sunt victimele unui atac organizat
de terorişti în apropierea unui punct de control.

12
Duminică

Siria, Adra, 2013 Peste 80 de musulmani şiiţi au fost executaţi de extremişti
sunniţi.

13
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2012
Prevenirea asasinării unui diplomat britanic

Asigurarea securităţii obiectivelor
diplomatice continuă să fie una dintre cele
mai solicitante şi, totodată, periculoase,
misiuni derulate de Brigada Antiteroristă. O
asemenea situaţie a avut loc la 13 decembrie
2012. La acea dată, efectivele Brigăzii au
dejucat un atac asupra unui diplomat al
ambasadei britanice la Bucureşti ce urma să
fie comis de un irakian, rezident în Finlanda,
sub motivaţia „invaziei occidentale” din Irak.
În baza comportamentului suspect
manifestat, individul a fost reţinut de cadrele
Brigăzii Antiteroriste în apropierea
ambasadei, în momentul în care intenţiona să
acţioneze.
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Atacatorul, care avea asupra sa arma albă cu
care urma să săvârşească fapta, fusese
implicat în trecut în acţiuni teroriste în Irak şi
dispunea de pregătire militară care i-ar fi
permis să execute atacul în cazul în care nu
ar fi fost surprins de cadrele Brigăzii.
În aprilie 2013, străinul a fost condamnat la
patru ani de închisoare.

Decembrie

Luni

14
Marţi

15
Miercuri

Somalia, Magadishu, 2012 Un atentator sinucigaş Al-Shabaab detonează o
maşină-capcană în apropierea unui convoi al AMISOM care transporta un oficial
american, omorând două persoane şi rănind şapte.

Pakistan, Peshawar, 2012 Aeroportul Bacha Khan este atacat prin diverse
mijloace (tiruri de rachete, maşină-capcană, arme de foc) de un grup de talibani,
în urma căruia mor patru persoane şi sunt rănite alte 45.

Irak, Mosul, 2013 Un luptător Al-Qaeda în Irak a abordat un autocar cu
pelerini şiiţi, executând 12 şi rănind alţi opt.

16
Joi

Irak, Bagdad, 2012 Atentate teroriste în serie (DEI, arme de foc) provoacă
220 de morţi şi 92 de răniţi.

17
Vineri

Pakistan, Karachi, 2012 Talibanii atacă un grup de voluntari ai unei organizaţii
umanitare, omorînd 3 şi rănind 5.

18
Sâmbătă

Irak, Bagdad, 2013 Un atentator sinucigaş sunnit s-a detonat într-un grup de
pelerini şiiţi, omorând 17 şi rănind 35.

19
Duminică

Irak,Tuz Khurmato, 2013 Un dublu atentat cu două DEI succesive a omorât
12 persoane, rănind alte 31, prezente într-o piaţă.
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2013
Incident la o universitate din Iaşi

La 8 iulie 2013, un cetăţean român cu
probleme psihice neafiliat unei organizaţii
teroriste a încercat să detoneze un DEI pe
care îl avea asupra sa într-o universitate din
Iaşi. La nivelul comunităţii de intelligence din
România acesta nu este considerat terorist,
însă a acţionat în baza unui modus operandi
specific terorist.
Individul a intrat într-o sală în care se aflau 45
de studenţi şi patru profesori şi a anunţat că
are asupra sa o bombă pe care o va detona
dacă nu vine poliţia să discute cu el. În timp
ce persoanele aflate în sală încercau să îl
convingă să renunţe la demers, într-un
moment de agitaţie, acesta a acţionat
accidental dispozitivul, care nu a explodat
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din cauza confecţionării deficitare a
mecanismului de declanşare. Doi dintre
studenţi l-au imobilizat şi au chemat
autorităţile care l-au reţinut.
DEI avea la bază un proiectil neexplodat din
Primul Război Mondial la care era ataşată o
capsă pirotehnică declanşabilă printr-un
sistem mecanic. De asemenea, acesta avea
asupra sa 12 litri de benzină.
În prezent, atacatorul, care fusese
diagnosticat în trecut cu schizofrenie
paranoidă, se află într-un spital de psihiatrie
cu regim de penitenciar.

Decembrie

Luni

Irak, Rutba, 2013 O ambuscadă realizată de Al-Qaeda în Irak s-a soldat cu
moartea a 18 soldaţi irakieni şi rănirea altor 32.

21
Marţi

22
Miercuri

23
Joi

24
Vineri

Pakistan, Peshawar, 2012 Un terorist sinucigaş se aruncă în aer la o adunare
politică, rănind 30 de persoane şi omorând nouă, printre care şi un înalt oficial
local.

Egipt, Mansoura, 2013 Un atentator sinucigaş s-a detonat într-o secţie de
poliţie, omorând 16 persoane şi rănind 134. Atentatul a fost atribuit Fraţilor
Musulmani şi a determinat autorităţile egiptene să listeze organizaţia ca entitate
teroristă.
Germania, Bonn, 2012 Un student indian este torturat, supus unor ritualuri
religioase (tăierea limbii) şi ucis de către un grup de islamişti, deoarece refuzase
să se convertească la islam.

Nigeria, Maiduguri, 2012 Doi atentatori ai Boko Haram deschid focul asupra
a două biserici în timpul slujbei de Crăciun.

25
Sâmbătă

Afganistan, Khost, 2012 Trei afgani sunt ucişi şi alţi şapte răniţi în urma unui
atac sinucigaş comis de un islamist.

26
Duminică

Liban, Beirut, 2013 Atentatori Hezbollah au ucis, cu o maşină-capcană, un fost
ministru libanez şi alte şase persoane, peste 70 fiind rănite.
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2014
Vulturul carpatin, emblema Brigăzii Antiteroriste

Începând cu 1 decembrie 2014, componenta
luptătoare a DGPCT are ca emblemă
vulturul carpatin, cu aripile întredeschise,
pregătindu-se de zbor. Vulturul carpatin este
socotit pasăre-solară. Inspiră verticalitate
morală, putere şi autoritate, îngemănate întro fiinţă ancestrală, capabilă să stăpânească
deopotrivă şi cerul şi pământul.
Poziţia „gata de zbor/în aşteptare pentru
zbor” sugerează permanenta sa stare de
veghe, iar aripile desfăcute exprimă nu numai
că este pregătit să intervină, dar şi postura
de ocrotitor, a cărui forţă şi înţelepciune
generează linişte şi stabilitate.
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Sabia, cuprinsă ferm în ghearele vulturului,
dominator în această postură, simbolizează
pericolul permanent, iar flamura, stilizând
drapelul de luptă al BAT, exprimă susţinerea
cu dârzenie a misiunii SRI de apărare a
securităţii naţionale.
Contrastul alb-negru simbolizează lupta
ancestrală dintre bine şi rău, viaţă şi moarte,
echilibrul necesar între spirit şi faptă, a căror
semnificaţie fără echivoc traduce dinamica a
două procese antagonice: terorism antiterorism.

Decembrie

Luni

Nigeria, Musari, 2012 Boko Haram este responsabilă de executarea a 15
creştini.

28
Marţi

Federaţia Rusă, Volvograd, 2013 O atentatoare sinucigaşă s-a detonat în
principala staţie de tren, omorînd 18 persoane şi rănind peste 51.

28
Miercuri

30
Joi

Federaţia Rusă,Volvograd, 2013 Un dispozitiv similar celui din 29.12.2013 a
explodat într-un troleibuz, în proximitatea unei pieţe, cauzând moartea a 16
persoane şi rănirea a 35.

Irak, Bagdad, 2012 39 de persoane sunt omorâte şi 125 rănite într-o suită de
atacuri teroriste (cu DEI şi arme de foc) în diferite zone ale oraşului.

31
Vineri

Pakistan, Karachi, 2013 Şase reprezentanţi ai guvernului sunt ucişi în timpul
unei întâlniri politice, în urma unui atac cu DEI organizat de Tehreek-e-Taliban.

1
Sâmbătă

Nigeria, Tarmivah, 2013 În urma unei ambuscade, doi angajaţi ai unei
structuri de securitate nigeriene sunt omorâţi.

2
Duminică

Kenya, Garissa, 2013 O tabără de refugiaţi este atacată cu grenade de către
luptători Al-Shabaab.

3
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40 de ani de antiterorism românesc
scurtă istorie a momentelor marcante

În anii '60, antagonismul politico-ideologic şi
militar al celor doi mari poli de putere,
occidentul democrat şi estul comunist, îşi
făcea simţite efectele pe toate planurile,
inclusiv pe cel al activismului şi spiritului
revoluţionar. Idealurile socialiste, excelent
reprezentate de figura charismatică a lui Che
Guevara, dar şi cele naţionaliste sau de
afirmare a identităţilor etnice şi culturale ale
unor minorităţi, au îmbrăcat şi forme violente
de manifestare. Este perioada apariţiei
primelor organizaţii teroriste, înţelese în
accepţiunea modernă a conceptului: cu
obiective şi revendicări politice, mijloace

încerca să fie obţinut prin mijloace la fel de
violente, dar construite pe alte principii:
răspândirea printre civili a terorii.
Organizaţiile teroriste au înţeles însă că,
pentru a avea vizibilitate şi pentru ca
obiectivele lor să fie ascultate, simpla violenţă
nu era suficientă; aveau nevoie să depăşească
arealul geografic clasic şi să-şi urmărească
scopurile în Europa, continentul pe care
impactul mediatic era cu mult mai mare decât
în Orientul Mijlociu. De asemenea, din punct
de vedere operaţional, democraţia şi
libertatea de exprimare erau factori prin care
demersurile lor puteau fi sensibil facilitate.Anii

violente de manifestare, activitate planificată şi
organizată, structurare pe principii militare şi
de conspirativitate deplină etc.
În acelaşi timp, Orientul Mijlociu continua să
fie puternic marcat de dezbaterile din jurul
cauzei palestiniene, susţinută de pături din ce
în ce mai largi şi diversificate ale populaţiilor
arabe. Ceea ce armatele locale nu reuşiseră să
obţină în conflictele directe cu Israel, se

'70 au consolidat în Europa terorismul
autohton, marcat de ETA, IRA, Baader-
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să se grupeze şi organizeze, ceea ce a facilitat
consolidarea apartenenţei la grup şi
răspândirea mult mai facilă printre ei a
mesajelor cu conţinut militantist.
Sub impactul evenimentului de la Munchen,
autorităţile de la Bucureşti au decis înfiinţarea,
în cadrul Direcţiei a III-a Contraspionaj din
Departamentul Securităţii Statului, a
Comandamentului ARTA. Deşi era o formă
incipientă de organizare, cu personal redus şi
încă nespecializat, decizia autorităţilor poate fi
considerată astăzi un act de modernism şi de
raliere la un curent mai degrabă occidental
decât de inspiraţie sovietică. De altfel,
viitoarea unitate AT a României comuniste
urma să fie inspirată după modelul GSG 9, din
Germania Federală.
ARTA a reuşit încă de la început să repurteze o
serie de succese operaţionale. Acelaşi
Septembrie Negru de la Munchen a încercat în
anul 1972 să ocupe reprezentanţa diplomatică
israeliană de la Bucureşti şi să-l asasineze pe
ambasadorul acestui stat în România. La
începutul anului următor, ofiţerii români au
descoperit şi prevenit intenţiile unui iordanian

oameni, mare parte a activităţii sale fiind
bazată pe cooperarea cu alte unităţi ale MI sau
ale DSS.
Operaţiunile în care a fost implicată ARTA au
demonstrat că terorismul reprezintă cu
adevărat o ameninţare pentru siguranţa
naţională şi că nu ocoleşte nici un stat,
indiferent de orientarea politică, motiv pentru
care era necesară o abordare profund
instituţionalizată a combaterii terorismului.
Naşterea cu adevărat a antiterorismului
românesc va avea loc în vara anului 1974. Prin
Ordinul MI nr. 04224 din 1 iunie 1974, se
constituie UM 0625/R.P. ca „unitate
specializată care să asigure, prin participare
nemijlocită, precum şi prin control şi îndrumare,
executarea ordinelor cu privire la combaterea
terorismului pe teritoriul patriei noastre”. Noua
unitate a primit indicativ, structură
organizatorică şi stat major proprii, personalul
fiind, într-o primă etapă, dublat.
În acelaşi an, UM 0625/RP a repurtat un prim
succes operaţional, prin identificarea pe
teritoriul naţional a patru arabi din structurile
de conducere ale unor comandouri

de a tranzita ţara noastră cu armament ce avea
ca destinaţie o celulă teroristă palestiniană din
RFG. Ambele acţiuni au eşuat datorită
eforturilor susţinute ale ARTA.
Succesul ARTA este cu atât mai notabil cu cât
numărul ofiţerilor implicaţi era extrem de
redus: grupa operativă funcţiona cu doar 26 de

palestiniene, ce intraseră în România pentru al asasina pe preşedintele Congresului Mondial
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considerabil şi constant de-a lungul timpului, la
peste 1000 de cadre.
Până în anul 1989, USLA a reuşit să-şi dezvolte
şi adapteze permanent componenta
informativă şi să-şi creeze o structură de
intervenţie AT de elită. În acea perioadă, USLA
s-a extins la nivel naţional, pentru a putea
acoperi informativ, dar şi operativ, întregul
teritoriu naţional, primind şi o serie de noi
misiuni. Astfel, încă de la începutul existenţei
sale au fost preluate sub protecţie AT misiunile
diplomatice, securitatea fizică a demnitarilor
de rang înalt din România, dar şi a oficialilor
străini prezenţi pe teritoriul naţional; a fost
prezentă pe aeroporturi ca structură
însărcinată cu controlul antiteroristantideturnare, dar şi la bordul aeronavelor
c i v i l e ro m â n e ş t i , p e n t r u p ro t e c ţ i a
antiteroristă şi antideturnare a acestora.
În urma misiunilor sale informative, ofiţerii
USLA au propus numeroase măsuri de
autoritate („nepermiterea intrării în ţară” şi
„declararea ca indezirabili”) împotriva
cetăţenilor străini implicaţi în activităţi
teroriste pe teritoriul naţional, promovând şi
urmărind astfel realizarea interesului naţional.

Evident, au fost înregistrate şi eşecuri, dar care,
cu mult profesionalism au fost utilizate ca lecţii
învăţate, incidentele constituind şi momente
de reorganizare şi readaptare internă a USLA
la provocările curente. Avem în vedere
a s a s i n a re a d i n d e c e m b r i e 1 9 8 4 a
viceconsulului iordanian la Bucureşti, de către
un terorist palestinian şi decesul în 1985 a doi
ofiţeri USLA în încercarea eşuată de a
dezamorsa un dispozitiv exploziv plasat de doi
terorişti arabi sub un autoturism.
Un moment de răscruce în cei 40 de ani de
antiterorism în România a fost reprezentat de
decembrie 1989. Pe 22 a acelei luni, întregul
efectiv de cadre al USLA s-a pus în slujba
Revoluţiei, din acel moment toate misiunile
unităţii fiind coordonate direct de către
MApN. La 23 decembrie 1989, două echipaje
ale USLA au răspuns unui apel al MApN şi s-au
deplasat motorizat spre sediul din cartierul
Drumul Taberei al instituţiei. În acea zi au căzut
la datorie şapte luptători USLA: col. (pm)
Trosca Alexandru Gheorghe, lt. col. (pm)
Cotună Alexandru Eugen-Trandafir, cpt. (pm)
Pîrjol Petre, slt. (pm) Oprea Ion Emil, slt. (pm)
Muicaru Constantin Ion, slt. (pm) Neagoe

Au fost prevenite încercările de constituire pe
teritoriul naţional a unor celule teroriste, au
fost destructurate altele, ai căror membri
intenţionau comiterea de asasinate politice
împotriva unor diplomaţi străini acreditaţi în
România, au fost dejucate demersuri de
deturnare a unor aeronave româneşti etc.

Stelian Teodor, slt. (pm) Costache Ion şi slt.
(pm) Surpăţeanu Paul Constantin Florin.
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urma unui schimb de informaţii cu serviciile de
informaţii americane, este reţinută şi ulterior
returnată în Japonia, Yukiko Ekita, unul din
liderii temutei Armate Roşii Japoneze.
Momentul marchează şi conştientizarea de
către conducerea de atunci a Brigăzii şi a SRI a
importanţei conlucrării cu ale structuri de
informaţii. Componenta de cooperare
internaţională a cunoscut o creştere
constantă, astfel că la nivelul SRI, profilul AT
ocupă în prezent o pondere majoritară a
acestei activităţi.
Din punct de vedere organizatoric şi
funcţional, Brigada Antiteroristă s-a aflat în
acei ani într-un proces de permanentă
adaptare şi modernizare, structurile
informative reuşind cu succes să prevină
comiterea de atentate teroriste pe teritoriul
naţional, în ciuda amplificării acestei
ameninţări la nivel internaţional.
Atentatele teroriste din septembrie 2001 au
determinat o reaşezare structurală a Brigăzii
Antiteroriste prin regândirea conceptuală a
funcţionării sale. Sub denumirea de
Inspectoratul pentru Prevenirea şi

terorismului şi coordonator tehnic al nou
înfiinţatului SNPCT. Din anul 2003, în
componenţa IPCT este constituit Centrul de
Coordonare Operativă Antiteroristă
(CCOA), unitatea asumându-şi calitatea legală
de coordonator operaţional al SNPCT.
În această formulă, noua structură
antiteroristă a îmbinat eficient componentele
informativă, operativă şi de coordonare la
nivel naţional a eforturilor de prevenire şi
combatere a terorismului. Apar concepte şi
instrumente moderne, printre care amintim:
a) Strategia naţională de prevenire şi
combatere a terorismului, România fiind
printre primele ţări din sud-estul Europei care
– după 11 septembrie 2001 – a avut iniţiativa
elaborării unui document doctrinar, destinat
valorificării intereselor şi necesităţilor de
securitate, prin consolidarea mecanismelor de
autoprotecţie faţă de terorism;
b) Sistemul Naţional de Alertă Teroristă,
instrument prin care nivelul ameninţării şi
riscurilor de natură teroristă este măsurat în
cinci trepte, în scopul planificării activităţii anti
şi contrateroriste şi pentru informarea

Combaterea Terorismului (IPCT), noua
structură şi-a delimitat mult mai eficient
principalii piloni acţionali şi şi-a asumat pe plan
naţional rolul de portavoce a demersurilor
antiteroriste. SRI devine astfel autoritate
naţională în prevenirea şi combaterea

populaţiei. În anul 2008, pentru prima dată,
nivelul de alertă teroristă în România a fost
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Serviciului a determinat noi modificări ale
paradigmei de lucru la nivelul DGPCT:
structurile operativă, analitică şi de
coordonare parcurg un proces novator în
măsură să contribuie nemijlocit la asigurarea
eficienţei componentei de culegere de
informaţii. Regândirea mecanismului intern de
activitate a DGPCT a generat efecte majoritar
pozitive în planul exercitării de către SRI a
rolului de coordonator tehnic al SNPCT acumulările profesionale şi deopotrivă
abordările/soluţionările profesioniste ale
provocărilor rămân cele mai importante
atribute prin care Serviciul îşi consolidează
prestigiul de autoritate naţională în prevenirea
şi combaterea terorismului.
Din punct de vedere al reglementării gamei
extinse şi variate a activităţilor ce revin
SNPCT, SRI şi-a propus ca anul 2014 să
marcheze ultima etapă, pe care o dedică
finalizării concepţiei de implementare fizică a
Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă
(CNAA). Destinat gestionării unitare a
activităţilor de culegere de informaţii, analiză,
c o mu n i c a re p u b l i c ă ş i i n t e r ve n ţ i e

contrateroristă, necesare soluţionării crizei
teroriste, CNAA va consolida capabilităţile
SRI necesare managementului situaţiilor de
urgenţă.
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40 de ani de antiterorism românesc
comandanţii structurilor antiteroriste

1973 - 1974

gl.-mr. Cosma Neagu

1974 -1975

col. Pleşa Aristotel

1975 - 1986

col. Blaga Ştefan

1986 - 1990

col. Ardeleanu Ioan Gheorghe

1990 - 1992

lt. col. Dan Teodor Gheorghe

1992 - 1993

lt. col. Suba Ilie

1993 - 2009

gl.-mr. Ştefănuţ Ion

2002 - 2008

gl. bg. Bureşin Alexandru (BAT)

2002 - 2008

gl. bg. Dunea Sorin (Informativ)

oct-dec 2009

gl. bg. Dunea Sorin

2009 -

gl. bg. Cozma Sorin Gabriel

40 de ani de antiterorism românesc
interviu cu general-maior (r) Ştefănuţ Ion, comandant al Direcţiei
Generale Prevenire şi Combatere Terorism între anii 1993 şi 2009

Cariera de ofiţer a dl. general-maior (r) Ştefănuţ Ion s-a întins pe parcursul a 37 de ani.
În antiterorism a debutat în 1983, ca ofiţer al departamentului pirotehnic,
iar între anii 1993 şi 2009 a fost comandant al unităţii antitero a Serviciului Român de Informaţii.

Reporter: Vă mulţumim că aţi acceptat
invitaţia noastră. Aş dori pentru început
să facem o trecere în revistă a
evenimentelor din anii '70 care au condus
în statele europene, dar şi în România la
înfiinţarea unui profil de antiterorism.
I. Stefănuţ: Subiectul este încă extrem de
interesant şi şi-a păstrat complexitatea de
acum 40 de ani. Fără a fi fost personal parte a
sistemului de antiterorism din România din
anii '70, reamintesc faptul că am intrat în
unitatea de antiterorism în martie 1983, deci
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la nouă ani după ce activitatea de antiterorism
s-a născut în România. Aş face totuşi o extrem
de succintă prezentare a motivelor pentru care
statul român a decis să-şi ia măsuri
organizatorice, structurale, funcţionale de
apărare împotriva terorismului. Anii '70 au fost
anii în care lumea a văzut exacerbându-se un
conflict de o violenţă deosebită, conflictul
dintre palestinieni şi statul Israel, pe de o parte,
dar nu numai. Tot în anii '70, Europa era
confruntată cu un terorism de esenţă politică
de extremă stânga sau de extremă dreapta care

însângera statele occidentale şi ameninţa
stabilitatea continentului european. Sunt deja
istorii vechi, foarte vechi, nume ca grupul
Baader-Meinhof, apoi facţiunea 'Armata
roşie' din Germania, Acţiunea directă din
Franţa, celulele comuniste combatante din
Belgia, Brigăzile Roşii din Italia, victime ca Aldo
Moro, nenumăraţi industriaşi din Germania şi
aşa mai departe.

„Din Revoluţie, USLA a ieşit
nepătată…”
Toate acestea au ridicat în modul cel mai acut
guvernelor europene, statelor europene
problema unei activităţi structurate de
antiterorism. Evenimentul care a împins
lucrurile foarte mult, probabil, a fost atentatul
de la Munchen din septembrie 1972, de la
Olimpiadă, o acţiune a terorismului
palestinian îndreptat împotriva echipei
olimpice israeliene. Deznodământul acţiunii a
fost tragic, a fost însângerat şi a demonstrat în
modul cel mai dureros posibil că Germania, în
speţă, dar practic niciun stat european nu
avea echipamentul şi organizarea necesară
pentru a se măsura, pentru a se confrunta cu
o astfel de ameninţare. România, fără a fi fost
confruntată în mod vizibil şi foarte periculos
cu ameninţarea teroristă la începutul anilor
'70, a simţit totuşi nevoia de a se organiza,
astfel încât cei dintr-o generaţie puţin mai
matură îşi amintesc faptul că în 1974 au
apărut primele forme de acţiune atât în plan
informativ-operativ, cât şi în plan acţional.
Din 1974 datează începuturile activităţilor de
c o n t ro l a n t i t e ro - a n t i d e t u r n a re p e

aeroporturile aviaţiei civile din România, tot din
1974 datează începuturile activităţii de
asigurare a securităţii aeronavelor în zbor şi la
escale de scurtă durată, tot din 1974 datează
începuturile activităţii de asigurare a protecţiei
antiteroriste a obiectivelor diplomatice,
obiective diplomatice nu în general, ci a acelor
obiective diplomatice ameninţate potenţial de
un pericol terorist. Şi tot din 1974 datează
începuturile activităţii informativ-operative
specializate, menită să ducă la obţinerea de
informaţii referitoare la pericolele teroriste la
adresa României şi a intereselor acesteia. Deci,
iată, se împlinesc patru decenii de când în ţara
noastră s-a născut ceea ce eu cu multă mândrie,
denumesc un profil de elită, respectiv
antiterorismul. Evident formele iniţiale din 1974
s-au dezvoltat, s-au agregat şi din decembrie
1977, când s-a născut Unitatea Specială de
Luptă Antiteroristă, toate aceste structuri
iniţiale au fost grupate într-o formă coerentă
într-o singură unitate sub comandă unică. Aş
profita de această ocazie pentru a sublinia ceea
ce a constituit de la bun început un reper
românesc aparte în peisajul modelelor de
acţiune antiteroristă din Europa şi nu numai. Mă
refer, mai concret, la faptul că sub aceeaşi
comandă, sub o autoritate unică au fost grupate
încă de la bun început toate segmentele
activităţilor de prevenire şi contracarare a
terorismului şi aici mă refer la prevenirea prin
acţiuni informativ-operative, dar şi prevenirea
prin activităţi acţionale, protective, de control
şi, în final, la ceea ce se numeşte intervenţie
contrateroristă, practic la acţiunea care, din
nefericire, nu înseamnă altceva decât eşecul
măsurilor de prevenire.
De ce am evidenţiat caracterul aparte al acestei
configuraţii unitare şi complete? Pentru
că au existat, există şi vor exista în
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continuare, probabil, formule organizatorice
în care componenta informativ-operativă
este separată ca şi plasare într-o formă
funcţională de componentele celelalte de
protecţie acţională sau eventual de
intervenţie contratiteroristă. Fiecare îşi
organizează treburile după cum i se pare mai
potrivit, fără îndoială, însă eu consider şi sunt
foarte încântat de faptul că cei ce ne-au
precedat în anii '70 au considerat şi ei ca fiind
mai înţelept să grupeze toate aceste forme de
acţiune, toate aceste activităţi într-o
structură unitară sub aceeaşi comandă. Cam
acestea ar fi câteva elemente legate de zorii
activităţii de antiterorism în România, 1974
anul când s-a născut antiterorismul în
România.

„Cel mai complicat a fost să
determin renunţarea la
prudenţa aceea excesivă, la
reţinerea de a se angaja
într-un efort de cooperare.”
R: Domnule general, din 1993 aţi fost
comandantul Brigăzii Antiteroriste. Cum
aţi reuşit să aduceţi această unitate la un
nivel de invidiat şi de elită şi de disciplină?
I.Ş.: În primul rând, vă mulţumesc pentru
aprecierea 'nivel de invidiat', cu care sunt
întru totul de acord. Din Revoluţie, USLA a
ieşit nepătată, esenţialmente vorbind. Nu am
avut, ca unitate, ca indivizi, a ne reproşa
absolut nimic. Nimeni nu a fost pus sub
acuzare, deşi au fost încercări, iar toate
verificările întreprinse, inclusiv în planul
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cercetării penale, au demonstrat în modul cel
mai clar că nu a existat niciun fel de comportament ilegal sau duşmănos la adresa Revoluţiei
ori a poporului român. După ce în martie 1990
se născuse SRI, unitatea de antiterorism nu se
regăsea în noul format. Nou înfiinţata unitate de
antiterorism, Brigada Antiteroristă, a venit însă
pe lume în iulie 1990, ca parte a SRI.
Au fost ani foarte grei, nu numai pentru SRI, ci şi
pentru Brigada Antiteroristă. Este simplu de
înţeles, sau nu mi se pare a fi greu de înţeles de
ce anii aceia au fost grei. Au fost grei pentru că
în România se schimbaseră fundamental
lucrurile şi, dintr-o perspectivă funcţională, un
serviciu de informaţii se bazează esenţialmente
pe cooperarea cu factorul uman din societate,
cu oamenii ce compun poporul României. Din
acest punct de vedere, ca urmare a instalării
unei stări de reticenţă, de retractivitate la
nivelul populaţiei faţă de cooperarea voluntară,
structura de informaţii şi profilul antitero au
avut de suferit. Practic, dacă este să fim foarte,
foarte sinceri, primii ani de după Revoluţie au
fost ani de îngheţ ai activităţii informativoperative. Lucrurile au început să se schimbe
încet - încet, dar în mod convingător.
Primul, după părerea mea, moment cu adevărat
important, moment ale cărui consecinţe s-au
înregistrat în mod pozitiv în randamentul, în
eficienţa activităţii de antiterorism, a fost
momentul atentatului împotriva ambasadorului
indian, din toamna anului 1991. Publicitatea ce a
urmat acestei acţiuni a făcut ca profilul antitero
să devină mai rapid acceptat, mai digerabil de
către populaţie, astfel încât în anii care au urmat,
într-un crescendo nu întotdeauna îndeajuns de
susţinut, dar real, lucrurile au revenit la
funcţionalitatea lor firească.
În a doua jumătate a anului 1990, efectivele
specializate în realizarea controlului antitero,

antideturnare au fost reamplasate pe
aeroporturile aviaţiei civile şi inclusiv din
această perspectivă lucrurile au revenit la
normal. Aidoma Serviciului în ansamblul său,
şi unitatea antitero trecea printr-un dureros
proces de schimbare a mentalităţilor,
profesionale în primul rând, trecea printr-un
dureros proces de completare a rândurilor,
pentru că primii ani au fost dominaţi de o
scădere, de o pierdere constantă şi
consistentă de cadre, prin treceri în rezervă,
prin transferuri. În ansamblul său, însă, şi asta
este meritoriu, marea parte a cadrelor au
rămas cu fermitate, loialitate şi cu
profesionalism pe poziţii, au rămas în antitero
şi şi-au văzut de treabă, aşa cum fuseseră
pregătite, instruite, antrenate.
Fatalmente, pregătirea lor, educaţia lor,
instruirea lor, toate acestea fuseseră marcate
de anumite considerente, de anumite matrici
formatoare din anii '70 - '80. Din nefericire,
pentru începutul anilor '90, niciuna din aceste
formule de instruire, de educare, nu viza
deschiderea spre cooperare , spre
parteneriat. Cel mai complicat a fost pentru
mine să determin renunţarea la prudenţa
aceea excesivă, la reţinerea de a se angaja întrun efort de cooperare.
Din fericire, au intervenit regulile biologiei şi
ale vieţii, iar noile promoţii de ofiţeri, care au
venit an după an în unitatea antitero, au fost
mai deschise ideilor de activitate, de acţiune
în noile condiţii, astfel încât, încet - încet, toată
retractivitatea la care m-am referit a dispărut.
Astăzi, în modul cel mai clar, profilul antitero
furnizează ponderea relaţiilor internaţionale
de cooperare pe care le gestionează SRI.

„Prevenirea şi contracararea
terorismului în România este
un efort naţional, colegial,
rezultat al unor demersuri
comune întreprinse în
interiorul sistemului naţional
de prevenire şi contracarare a
terorismului, evident rolul de
cap de coloană, de
coordonator, de dispecer
central revenind SRI”
R: Aş dori să vă întreb cum vedeţi, din
poziţia pe care aţi avut-o şi sigur experienţa
dobândită, evoluţia Serviciului de la
înfiinţare şi până în prezent şi cum se vede
ea şi din mediul civil, acum?
I.Ş.: Din punct de vedere antitero, aş putea
spune că a crescut constant credibilitatea
profilului la nivelul factorilor de decizie din
domenii care au într-o măsură sau alta relevanţă
pentru siguranţa cetăţeanului, pentru protecţia
sa din punct de vedere antiterorist. Faţă de anii
de început, anii 2010 atestă că opiniile,
propunerile, solicitările adresate de către SRI
statului român din perspectiva profilul AT au
fost primite şi s-a reacţionat corespunzător
intereselor de siguranţă naţională din partea
acestor factori. Deci, suntem eficienţi şi suntem
convingători. Spun asta pentru că, în mod
evident, ar fi stupid ca cineva să se aştepte ca
toate aspectele legate de antitero să fie
rezolvate de către SRI, de către Direcţia
Generală de Prevenire şi Combatere a
Terorismului. Nu, nici vorbă. Prevenirea şi
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contracararea terorismului în România este
un efort naţional, colegial, rezultat al unor
demersuri comune întreprinse în interiorul
sistemului naţional de prevenire şi
contracarare a terorismului, evident rolul de
cap de coloană, de coordonator, de dispecer
central revenind SRI.

„Sunt lucruri concrete în cei
16 ani cât am comandat
unitatea de antiterorism care
ar face posibile, fără exagerare, chiar scenarii de film”
R: Domnule general, ne puteţi împărtăşi
unul sau mai multe cazuri la care aţi
participat la rezolvarea lor?
I.Ş.: Sunt lucruri concrete în cei 16 ani cât am
comandat unitatea de antiterorism care ar
face posibile, fără exagerare, chiar scenarii de
film. Toate aceste lucruri însă se bazează pe
câteva elemente şi astea sunt cele pe care aş
vrea să le discut, elementele care au făcut
posibilă victoria în anumite situaţii, succesul.
Aş aminti cazul din 1995 cu terorista
japoneză, aş evoca perioada de mare tensiune
şi îngrozitor de complicata încărcătură
profesională ce a precedat în anul 2003,
modificarea situaţiei interne în Irak. Anul
2002, din perspectiva problematicii irakiene, a
fost un an deosebit de dificil. La nivel mondial
a existat un efort informativ extrem de complex, menit să identifice eventualele planuri
teroriste ale regimului Saddam Husein care ar
fi putut fi puse în aplicare în momentul în care
se va fi petrecut intervenţia în Irak.
Intervenţia în primăvara anului 2003 a obligat
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SRI, prin Unitatea de Antiterorism, să angajeze
toate resursele, toate forţele în identificarea
acestor planuri. Şi primul lucru întreprins în
2002 - 2003 a fost angrenarea, conjugarea la
modul cel mai consistent a tuturor eforturilor
informativ-operative ale mai multor unităţi
centrale din SRI. S-a înţeles de către
conducerea Serviciului şi s-a ordonat ca
problema să fie tratată interdisciplinar şi în
colaborare. În acest fel au fost conjugate
eforturile Unităţii de Antiterorism, ale Direcţiei
de Contraspionaj, ale altor unităţi din SRI.
Un al doilea lucru esenţial care a fost înţeles şi
aplicat a fost următorul: întrucât nu existau
semne că s-ar putea identifica punctual
ameninţările, nu se prefigurau convingerile
potrivit cărora am fi în măsură să stabilim care
persoane, individual, reprezintă o ameninţare
din punct de vedere terorist, s-a procedat la o
a b o rd a re p e p a l i e r u l p o t e n ţ i a l i t ă ţ i i
ameninţărilor, astfel încât printr-un efort
colectiv au fost identificaţi indivizii ale căror
activităţi de până atunci se puteau constitui în
argumente ale periculozităţii lor. Unii dintre
aceştia au fost astfel îndepărtaţi de pe teritoriul
naţional.
A început intervenţia la Bagdad şi după puţină
vreme am avut bucuria profesională de a
discuta cu reprezentantul serviciului de
informaţii american la Bucureşti care ne-a adus
la cunoştinţă un lucru extrem de interesant. Nu
am să dau nume, o să vă descriu faptele. După
căderea Bagdadului serviciile speciale
americane au intervievat, interogat, discutat cu
un număr foarte mare de ofiţeri ai fostelor
servicii ale regimului Saddam Hussein. Într-una
din aceste discuţii, un înalt oficial irakian a
mărturisit că printre sarcinile sale se număra şi
aceea de a coordona mai mulţi ofiţeri ai
serviciului irakian, aflaţi în ţări europene sub

acoperire non diplomatică ce aveau sarcina
de a comite acţiuni teroriste în cazul începerii
unei intervenţii anti Saddam Hussein. Printre
aceştia un personaj din România...
Din aprilie, personajul a încetat să mai
răspundă la comunicările ofiţerului de la
Bagdad, pe cale de consecinţă nu s-a mai putut
iniţia şi desfăşura atentatul pe care acesta
trebuia să îl comită. Spectaculos, nu? Mai ales
că numele respectivului se afla pe lista de
persoane stabilite de către Unitatea de
Antiterorism şi care fuseseră îndepărtate din
România. La prima vedere ar putea părea
doar o confirmare verbală, vorbe. Nu este
doar atât, pentru că în podul fostei ambasade
irakiene au fost descoperite arme, grenade
reactive, iar ambasadorul ţării ale cărei
interese în România erau vizate de atentatul
respectiv, este vorba de Israel, a confirmat că
da, acest atentat planificat împotriva
ambasadei statului său la Bucureşti nu a avut
loc, a fost prevenit.
În anii 2005-2006 am avut o situaţie în ţară,
apoi la Bucureşti, în care am asistat la
naşterea şi consolidarea unei prime celule
caracterizată de „crezul Al-Qaeda”, de
jihadismul global. A fost o chestie extrem de
interesantă din punct de vedere profesional,
am reuşit să identificăm această structură, am
reuşit să o monitorizăm şi am reuşit, în
final, să o demantelăm, expulzând membri
componenţi. De interes şi mai ales de luat
aminte a fost faptul că profesional vorbind,
identificarea şi monitorizarea respectivei
structuri a fost un succes ca urmare a unui
mod de a aborda activitatea de prevenire în
plan informativ. Nu am cum să intru în mai
multe detalii, însă în mod evident la nivelul
aparatului informativ-operativ al profilului AT
învăţămintele au fost trase la momentul

respectiv, iar modul de abordare al activităţii,
care a permis succesul respectiv, este urmat în
continuare şi folosit.

„am asistat la naşterea şi
consolidarea unei prime celule
caracterizată de
„crezul Al-Qaida””
Am asistat, tot în anii 2000, la un caz deja public,
a fost în instanţă, personajul respectiv a fost
condamnat, îşi ispăşeşte pedeapsa într-un
penitenciar, Florian Lesch. Un caz alarmant, un
caz care a demonstrat periculozitatea
autoradicalizării sub influenţa nocivă a
propagandei jihadiste de pe Internet. Un caz
complex, un caz care a fost, la momentul
respectiv, luat în derâdere de unii distinşi
reprezentanţi ai media. Vă amintiţi poate de
eticheta menită să ducă în derizoriu „teroristul
în şlapi”? Ca şi cum, fie vorba între noi, ar avea
vreo relevanţă cu ce e încălţat teroristul. În
Afganistan cei răspunzători de moartea a sute
de oameni în fiecare lună, umblă, de regulă, în
papuci. Nu ştiu dacă este esenţial cu ce se
încalţă. Cazul a fost tratat însă cu toată
seriozitatea şi, în mod paradoxal, în anumite
forumuri internaţionale multilaterale a stârnit
mai mult interes şi a fost privit cu mai multă
seriozitate decât în media românească.
R: Domnule general, cum anticipaţi
modificările pe termen scurt şi mediu în
problematica terorismului şi a
antiterorismului?
I.Ş.: E, de fapt, întrebarea cheie, pivotală a întregii
activităţi de analiză în domeniul
antiterorismului. Ameninţarea teroristă, la ora
actuală, în viitorul imediat şi cel puţin pe termen
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mediu va continua să fie reprezentată de, era
să zic rafinare, de sublimarea ameninţării care
a devenit vizibilă şi s-a conturat după 2001. Se
vorbeşte la nesfârşit despre Al-Qaeda. AlQaeda a încetat de a mai fi o organizaţie, o
umbrelă. Al-Qaeda este deja un mod de a
gândi, un mod de a simţi emoţional în fibrele
cele mai profunde de natură religioasă ale
unui număr uriaş, uriaş de oameni. Atâta
vreme cât marea majoritate a acestor
traducători ai mesajului religios pentru cei de
rând sunt înclinaţi să sublinieze violenţa,
justeţea violenţei, jihadul, în sensul de luptă
împotriva celor de altă religie, este fatal, iar
această abordare, periodic va naşte terorism,
ca dintr-o matrice generatoare fără sfârşit.
Dincolo de orice, cred că pe termen scurt şi
mediu, poate şi pe termen îndelungat,
principala ameninţare teroristă va veni din
acest areal.
R: Care sunt elementele de cunoaştere
care ar trebui transmise acestor tineri?
Eventual celor care astăzi sunt pe băncile
şcolii dorind să devină ofiţeri de informaţii
în anii care urmează?
I.Ş.: Mă tem că nu am un răspuns foarte
concret, foarte sistematizat la această
întrebare: elementele de cunoaştere. În primul
rând, este nevoie de o cunoaştere relativ
profundă şi consolidată a problemei în termeni
de cultură generală, dacă-mi este îngăduit să
spun. Niciun fel de dibăcie profesională, de
talent de ofiţer de informaţii nu face doi bani în
absenţa acestei culturi generale de specialitate
care are, în mod evident, două etaje: etajul de
bază, cel care înseamnă istoria problemei şi
etajul numit prezent care înseamnă
actualizarea permanentă şi înţelegerea a ceea
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ce se petrece permanent în mod curent în
problema respectivă.

„Sarcina ofiţerului de informaţii,
astăzi ca şi acum 40 de ani,
este extrem de dificilă şi extrem
de challenging, de plină de
confruntări.”
Sună straniu, dar în anii '90, de început, am avut
ocazia, ofilitoare de altfel, să întâlnesc ofiţeri de
informaţii care nu aflaseră că musulmanii sunt
de două feluri, în linii mari sunt de foarte multe
feluri, dar se împart fundamental în sunniţi şi
şiiţi. Pentru mulţi, pentru unii dintre ei acest
lucru era un mister. Vă imaginaţi cât succes
profesional ar putea avea astăzi un ofiţer de
informaţii care încearcă să consolideze o relaţie
de tip informativ-operativ cu un reprezentant al
unei nişe din interiorul Islamului fără să îşi fi
făcut temele, să spun aşa, cu privire la
caracteristicile acelei nişe. Sarcina ofiţerului de
informaţii, astăzi ca şi acum 40 de ani, este
extrem de dificilă şi extrem de challenging, de
plină de confruntări.
R: Vă mulţumim frumos, domnule general,
pentru timpul acordat.
I. Ş.: Eu vă mulţumesc.

„Prevenirea şi contracararea
terorismului în România este
un efort naţional, colegial,
rezultat al unor demersuri
comune...”
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Coordonate actuale ale
antiterorismului în România
interviu cu general de brigadă Sorin Gabriel Cozma,
comandantul Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere Terorism

Dl. general de brigadă Sorin Gabriel Cozma şi-a început cariera în Serviciul Român de Informaţii,
în anul 1992. Formarea sa ca ofiţer de informaţii s-a realizat în Direcţia Generală Securitate
Economică, unitate pe care a şi condus-o timp de opt ani.
Din anul 2010 este la conducerea Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere Terorism.

„Unitatea Antiteroristă este
cea mai cunoscută şi cea mai
iubită dintre unităţile SRI”
Reporter: În acest moment conduceţi
Direcţia Generală Prevenire şi Combatere
Terorism. De când conduceţi unitatea?
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Cum explicaţi ataşamentul publicului faţă
de această activitate?
S. G. Cozma: Am venit în acest post de şef al
Direcţiei Generale Prevenire Combatere
Terorism, Unitatea Antitero, în decembrie 2009.
Unitatea Antiteroristă este cea mai cunoscută
şi cea mai iubită dintre unităţile sau activităţile
SRI. Mi se pare absolut normal. Pentru că aici
lucrează o echipă de ofiţeri şi subofiţeri

„Securitatea aeroportuară
antiteroristă în România
se situează în top trei
la nivel mondial”
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„Ofiţerii de informaţii femei
sunt foarte valoroşi şi noi nu
avem niciun fel de prejudecată
faţă de prezenţa feminină în
Unitatea Antitero”
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„Aparţinem unui corp, avem
înaintaşi, avem istorie, ceea ce
facem are continuitate.”
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„…ameninţările de natură
teroristă au o caracteristică
generală. Ele nu au sorginte în
ţara noastră”
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„…primii care vor fi
beneficiarii acestui curs sunt
viitorii Air Marshal din
Republica Moldova”
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„Unitatea Antitero este cea
mai cunoscută şi apoi şi cea
mai iubită dintre unităţile sau
activităţile SRI”
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Direcţia Generală
Prevenire şi Combatere Terorism
formulă organizatorică de succes a antiterorismului
românesc

Comandamentul prevenţiei prin cunoaştere,
anticipare, intervenţie – acelaşi pentru toate
sistemele antiteroriste – are în România o
construcţie aparte. Se poate afirma că este un
specific românesc, acelaşi de la începuturile
antiterorismului din anii 70. Principiul aşezării
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sub o comandă unică a activităţii de informaţii
cu cea de intervenţie antiteroristă / contrateroristă este fundamentul pe care fiinţează şi
în prezent departamentul antiterorist. După
atentatele de la 11 septembrie 2001, ecuaţia
instituţională care reunea informaţia, decizia şi

intervenţia s-a completat cu cea de coordonare unitară a activităţilor antiteroriste /
contrateroriste la nivel naţional.
Începând cu anul 2001, Serviciul Român de
Informaţii – desemnat autoritate naţională în
domeniul antiterorism – a urmat un proces de
adaptare şi perfecţionare a bazei legislative şi
structurii organizatorico-funcţionale a departamentului antiterorism. Mobilitatea
contextului operativ şi necesitatea de
armonizare permanentă a standardelor unitare
de eficienţă au condus la o nouă reconfigurare
a structurilor antiteroriste ale Serviciului. La 1
august 2008, Inspectoratul Prevenire şi
Combatere Terorism se transformă în Direcţia
Generală Prevenire şi Combatere Terorism.
Începând din 2010, SRI preia şi responsabilitatea de autoritate naţională în domeniul
însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor.
Încă de la consacrarea sa funcţională, DGPCT
s-a concentrat pe (i)profesionalizarea şi
asigurarea unui răspuns prompt în caz de criză
teroristă din partea structurilor de protecţie,
intervenţie şi neutralizare antiteroristă,
(ii)permanenta reconsiderare a dimensiunii şi
exigenţelor activităţii de informaţii destinate
identificării pericolelor teroriste, (iii)eficienta
procesare analitică a informaţiilor pentru
anticiparea factorilor de risc şi (iv)dezvoltarea
şi consolidarea relaţiilor parteneriale naţionale
şi internaţionale.
În prezent, DGPCT este o construcţie solidă şi
armonioasă, bazată pe patru piloni de activitate:
(1) informativ-operativă, de analiză şi cooperare internaţională, (2) Brigada Antiteroristă,
(3) Centrul de Coordonare Operativă
Antiteroristă şi (4) zona administrativ-financiar
şi de resurse umane (ce conţine şi un
important segment de pregătire profesională).
În scopul îndeplinirii misiunii prioritare de
protejare a cetăţenilor şi teritoriului naţional
de ameninţările teroriste, DGPCT pune un
accent deosebit pe prevenirea riscurilor
teroriste - prin culegere de informaţii şi
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cooperare la nivel naţional şi internaţional.
Obiectivul major este identificarea şi
eliminarea vulnerabilităţilor şi factorilor de
risc, dejucarea intenţiilor şi planurilor
entităţilor teroriste şi împiedicarea importului
în România de problematici teroriste cu surse
externe (zone de conflict, activism extremistterorist). Faptul că structura cu atribuţii de
prevenire a terorismului şi cea de contracarare
fac parte din DGPCT asigură o reacţie
promptă, grad sporit de flexibilitate şi adaptare
la realitatea din teren.
Astfel, pilonul vital al culegerii şi analizei
informaţiilor este cel dedicat monitorizării
constante şi analizei riscurilor teroriste la nivel
naţional şi în raport cu dinamica globală a
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terorismului. România nu se confruntă cu un
terorism autohton, sursele de risc terorist fiind
preponderent externe. Dispozitivul informativ,
în colaborare permanentă cu palierul analitic
sunt primele filtre ale ameninţării teroriste. Ele
detectează, monitorizează şi evaluează
intenţiile şi planurile teroriste.
De asemenea, sunt permanent activate
mecanisme de cooperare între serviciile de
informaţii din regiune, modalităţile concrete
prin care se cooperează mergând de la
schimburi generale sau punctuale de informaţii,
rezolvarea de cazuri complexe în comun, până
la contacte periodice la nivel de experţi. SRI
participă activ la diverse formate multilaterale
de cooperare inter-agenţii, la nivelul cărora

identificarea celor mai eficiente modalităţi de
contracarare a ameninţării teroriste este o
prioritate.
Brigada Antiteroristă este departamentul care
asigură intervenţia antiteroristă / contrateroristă la nivel naţional. De asemenea, BAT
realizează securitatea aeroportuară pe toate
cele 16 aeroporturi civile din ţară şi securitatea
zborurilor companiilor româneşti de aviaţie
prin Air Marshal. În plus, BAT are misiunea de a
realiza intervenţii pirotehnice anti şi contrateroriste la nivel naţional, precum şi de asigurare a securităţii diplomatice a unor obiective
şi personalităţi.
Centrul de Coordonare O perati vă
Antiteroristă este interfaţa SRI cu instituţiile ce
compun Sistemul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Terorismului. În situaţii de criză
teroristă, CCOA asigură logistic şi operaţional
funcţionarea Centrului Naţional de Acţiune
Antiteroristă, structură activată ad-hoc pentru
gestionarea situaţiei de criză teroristă.
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Zile libere şi sărbători legale

1 ianuarie

Prima zi a Anului Nou

2 ianuarie

A doua zi a Anului Nou

12 aprilie

Prima zi de Paşti

13 aprilie

A doua zi de Paşti

1 mai

Ziua internaţională a Muncii

31 mai

Prima zi de Rusalii

1 iunie

A doua zi de Rusalii

15 august

Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie

Sfântul Apostol Andrei

1 decembrie

Ziua Naţională a României

25 decembrie

Prima zi de Crăciun

26 decembrie

A doua zi de Crăciun
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Calendar 2015

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie
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EROII

Locotenent-colonel (pm)
Donner P. Alecsandru
d. 26.05.1985

Sublocotenent (pm)
Oprea I. Emil
d. 24.12.1989
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BRIGAZII

Căpitan (pm)
Vidrean I. Ion
d. 26.05.1985

Sublocotenent (pm)
Muicaru C. Ion
d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Andrei Al. Nicolae-Petre
d. 01.04.1988

Sublocotenent (pm)
Neagoe St. Teodor
d. 24.12.1989

ANTITERORISTE

Colonel (pm)
Trosca Al. Gheorghe
d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Andrei l.Ştefan
d. 24.12.1989

Locotenent-colonel (pm)
Cotună Al. EugenTrandafir
d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Costache I. Ion
d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Surpăţeanu P. Ctin
Florin
d . 24.12.1989

Căpitan (pm)
Pîrjol D. Petre
d. 24.12.1989

Sublocotenent (pm)
Radu Constantin
d. 20.05.2011
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