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Argument

Funcţia pe care o deţineţi vă situează printre partenerii noştri în 
îndeplinirea misiunii de realizare a securităţii naţionale. Aceasta 
presupune, în esenţă, accesul dumneavoastră la produsele 
informaţionale ale SRI cu privire la probleme din domeniul pe care îl 
coordonaţi. 

Prezentul Ghid realizează o succintă trecere în revistă a reperelor de 
bază ale cooperării noastre inter-instituţionale, cu rolurile ce ne revin şi 
regulile care se impun a fi respectate. 

În egală măsură, Ghidul constituie un angajament al instituţiei noastre 
în ceea ce priveşte deschiderea la dialog şi disponibilitatea de a vă 
susţine în procesul decizional.
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Ce este SRI 

SRI este instituţia statului român responsabilă de culegerea şi 
valorificarea informaţiilor privind securitatea naţională. Activitatea SRI:

l are ca scop cunoaşterea, prevenirea şi contracararea oricăror 
acţiuni care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa 
securităţii naţionale;

l se desfăşoară pe teritoriul naţional;

l este coordonată de CSAT şi se află sub controlul Comisiei 
parlamentare speciale;

l se întemeiază pe Constituţie şi legislaţia în materia securităţii 
naţionale.

SRI face parte din Comunitatea Naţională de Informaţii, colaborând cu 
celelalte instituţii din sistemul securităţii naţionale - Serviciul de 
Informaţii Externe, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Direcţia 
Generală de Informaţii şi Protecţie Internă a Ministerului Administraţiei 
şi Internelor.

SRI cooperează cu servicii şi structuri de informaţii şi securitate din alte 
ţări, inclusiv sub egida NATO şi UE.

SRI  acţionează pentru:
 apărarea democraţiei, ordinii şi valorilor constituţionale şi a 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

 asigurarea securităţii economice; 

 prevenirea şi combaterea fenomenului terorist;

 prevenirea şi contracararea spionajului pe teritoriul naţional;

 combaterea ameninţărilor transfrontaliere;

 identificarea acţiunilor de dezinformare, propagandă şi a altor 
tipuri de agresiuni informaţionale cu implicaţii asupra securităţii 
naţionale;

 protecţia informaţiilor clasificate.

Serviciul nu are competenţe în desfăşurarea activităţilor de urmărire 
penală. În cazuri complexe, la solicitarea organelor judiciare, acordă 
sprijin specializat în actele de cercetare privind infracţiuni contra 
securităţii naţionale. 
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Cum se desfăşoară
activitatea  de  informaţii

Activitatea SRI are la bază obiectivele şi priorităţile de informare 
identificate la nivel naţional, în funcţie de care este orientat procesul de 
căutare şi culegere a informaţiilor. 

Datele obţinute sunt riguros verificate, analizate şi integrate, iar 
produsul – informaţia de securitate naţională – este livrat sub formă de 
document de informare beneficiarilor legali, abilitaţi să adopte decizii în 
stat. 

Reacţiile beneficiarilor, sub formă de noi solicitări ori de confirmare sau 
infirmare a informaţiilor puse la dispoziţie, generează un nou ciclu al 
activităţii de informaţii.
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De ce SRI
remite informări

Transmiterea de informări beneficiarilor legali reprezintă, pentru SRI, 
una din modalităţile de valorificare a informaţiilor obţinute – faza finală a 
activităţii de informaţii. Principalele mecanisme prin care SRI 
acţionează pentru prevenirea şi contracararea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale, dar şi pentru promovarea intereselor naţionale, 
sunt cele de cunoaştere şi informare.

SRI furnizează, la solicitarea decizionalilor, puncte de vedere, informări 
ori evaluări privind aspecte concrete din domeniul de responsabilitate, 
cu condiţia ca obiectul solicitării să nu excedeze sferei de competenţă a 
Serviciului.  
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Cum se elaborează
informările

La baza informărilor pe care le primiţi stă, în principiu, un semnal (o 
informaţie de primă sesizare), pentru verificarea şi completarea căruia 
se desfăşoară o activitate complexă de culegere de informaţii, din 
surse secrete (umane şi/ori tehnice) şi deschise. 

Datele obţinute sunt supuse unui proces de analiză, care urmăreşte 
corelarea, evaluarea şi integrarea lor. Demersul, asemănător, 
întrucâtva construirii unui puzzle, are ca rezultat un document care 
reflectă, de o manieră argumentată şi coerentă, riscuri ori oportunităţi 
de promovare a intereselor naţionale.   
    
Deşi aparent facil, procesul de transformare a datelor de bază în 
informaţii complete şi verificate şi, ulterior, transpunerea lor într-un 
document integrat - menit să fundamenteze decizii - presupune eforturi 
importante atât umane cât şi materiale. Toate acestea se petrec, de 
regulă, sub presiunea timpului, pentru o transmitere oportună către 
beneficiar.
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Ce fel de documente
de informare primiţi

Întinderea şi gradul de cuprindere al documentelor variază, în funcţie 
de temele abordate.  Astfel, vi se transmit:

 note punctuale, referitoare, de regulă, la existenţa sau 
posibilitatea apariţiei unor riscuri, ameninţări ori vulnerabilităţi la 
adresa securităţii naţionale. Deşi, în unele cazuri, nu cuprind 
detalii şi argumentare solidă, remiterea acestor documente este 
justificată de importanţa/gravitatea aspectelor semnalate;

 sinteze circumscrise anumitor problematici, referitoare la evoluţii 
semnificative sau elemente de noutate privind riscuri, 
vulnerabilităţi sau oportunităţi, într-o perspectivă temporală 
imediată ori medie;

 evaluări sau estimări, fundamentate pe analize multi-sectoriale 
ale fenomenelor cu impact major în sfera securităţii naţionale, 
fără a fi asociate obligatoriu unei perspective temporale 
îndepărtate.

1716



Tot de la SRI primiţi documente de informare realizate de Centrul Surse 
Deschise. Acestea reprezintă o categorie aparte, atât din punctul de 
vedere al nivelului de clasificare (nesecrete), cât şi al conţinutului, dată 
fiind provenienţa exclusiv din surse deschise a informaţiilor. 

Acestea reprezintă fie sinteze ale evenimentelor zilnice relevante din 
punct de vedere politic, social, economic, fie rezultatul integrării de 
informaţii referitoare la un subiect/domeniu de interes. 

Documentele de informare pe care le primiţi de la SRI vă sunt adresate 
personal, poartă însemnele instituţiei şi au marcată clasa sau nivelul de 
secretizare.

Indiferent de subiectul abordat, documentul care vă este pus la 
dispoziţie respectă aria dumneavoastră de competenţă şi 
responsabilitate (nevoia de a şti) şi reflectă principiile fundamentale 
care ne guvernează activitatea - obiectivitate şi echidistanţă politică.

Pe de altă parte, informările noastre:  

 nu cuprind referiri la sursele ori mijloacele de obţinere - potrivit 
legii, activitatea de informaţii privind securitatea naţională este 
secret de stat;    

 nu sunt exhaustive - în pofida efortului constant al Serviciului de a 
asigura caracterul complet al informărilor, acestea depind, 
cantitativ şi calitativ, de sursele disponibile la un moment dat, într-
o situaţie concretă;

 nu oferă soluţii - deşi poate asista procesul decizional (prin 
prezentarea premiselor, a cauzelor, a posibilelor consecinţe), 
SRI nu este abilitat să ia decizii, să adopte poziţii politice ori să 
rezolve situaţii conflictuale.
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Cine sunt beneficiarii
informărilor SRI

Principalii beneficiari ai informărilor sunt: preşedintele României, 
preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, premierul, miniştrii, 
secretarii de stat sau alţi funcţionari cu rang de secretar de stat. 

În plan local, primesc informări privind probleme aflate în competenţă 
prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al Capitalei.
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Care este utilitatea
informărilor SRI

Raţiunea pentru care vă adresăm informări este de a vă susţine în 
procesul decizional, oferindu-vă fundamente pentru adoptarea unor 
măsuri de prevenire a ameninţărilor ori de valorificare a unor 
oportunităţi pentru statul român.

În baza informaţiilor pe care vi le punem la dispoziţie, puteţi:

 notifica factorii din subordine cu privire la existenţa unor 
disfuncţii/oportunităţi  în zona lor de responsabilitate;

 dispune verificări şi controale; 

 adopta măsuri de înlăturare a disfuncţiilor;

 solicita SRI furnizarea de date suplimentare în legătură cu 
subiectul informării.
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Ce presupune accesul
la informările SRI

Cu excepţia funcţiilor de preşedinte al României, prim-ministru, 
miniştri, deputaţi şi senatori (membri ai comisiilor permanente pentru 
apărare şi ordine publică din Parlament), pentru a putea primi informări 
de la SRI, este necesară obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate. 

În acest sens, se parcurg următoarele etape:

 notificarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete 
de Stat;

 efectuarea verificărilor, cu acordul scris al solicitantului;

 eliberarea autorizaţiei scrise, pe niveluri de secretizare, cu o 
durată de valabilitate de până la 4 ani.

Accesul la informaţii clasificate implică responsabilitatea respectării 
regimului acestora.

Puteţi preîntâmpina situaţiile de compromitere a informaţiilor clasificate 
aplicând următoarele reguli simple:

 verificaţi integritatea documentelor primite;

 nu permiteţi accesul persoanelor neautorizate la informaţii 
clasificate; 

 respectaţi interdicţia privind divulgarea conţinutului, copierea 
sau multiplicarea documentelor de informare; 

 nu invocaţi SRI drept sursă a informaţiilor deţinute; 

 solicitaţi acordul SRI pentru a disemina documentul către terţi 
(subordonaţi, reprezentanţi ai altor instituţii);

 returnaţi documentele către emitent după consultare. 
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Care este importanţa
reacţiei dumneavoastră

Felul în care percepeţi şi utilizaţi informaţiile pe care vi le transmitem 
este deosebit de important pentru noi, întrucât ne permite:

 realizarea unor reglaje interne pentru îmbunătăţirea calităţii 
produselor noastre;

 orientarea activităţii de culegere şi analiză astfel încât să putem 
veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră de cunoaştere.

Din aceste considerente, în documentele pe care vi le punem la 
dispoziţie, am inclus o rubrică specială în care puteţi să vă exprimaţi în 
legătură cu utilitatea informaţiilor, precum şi să notaţi observaţiile ori 
solicitările de noi elemente de cunoaştere.  

Pe de altă parte, pentru a ne putea raporta adecvat la nevoile 
dumneavoastră de informare, este util să ne comunicaţi priorităţile pe 
care le aveţi pe termen scurt şi mediu, obiectivele de etapă ori 
strategiile la nivelul domeniului din competenţă.

De asemenea, răspunsul nostru la solicitările dumneavoastră de 
informaţii va fi cu atât mai complet cu cât acestea vor fi însoţite de 
precizări cu privire la:

 orizontul temporal în care ar fi utilă revenirea în informare (având 
în vedere şi faptul că procesul de culegere, verificare şi 
procesare analitică a datelor este de durată);

 contextul în care survine solicitarea;

 alte elemente de cunoaştere, de către dumneavoastră, a situaţiei 
de interes.

Eforturile comune de realizare a securităţii naţionale vor fi cu atât mai 
eficiente cu cât dialogul nostru va avea un caracter mai dinamic.
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Împreună pentru
un viitor mai sigur

Ne exprimăm încrederea în 
dezvoltarea parteneriatului dintre 

instituţiile noastre având ca 
deziderat asigurarea securităţii 
României, într-un efort comun 

bazat pe angajament, bună 
credinţă şi dialog constructiv. 
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