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REPERE GENERALE 

La peste un deceniu şi jum<tate de la RevoluYia din Decembrie 1989, România, 
beneficiind pentru prima oar< de dublul statut de membr< a Uniunii Europene şi a AlianYei 
Nord-Atlantice, a dep<şit faza tranziYiei de la totalitarism la democraYie, fiind angajat< f<r< 
echivoc în procesul de reconstrucYie, modernizare instituYional< şi responsabilizare civic<, 
în deplin acord cu valorile sale fundamentale, cu valorile europene şi euroatlantice.  

Dincolo îns< de faptul c< statutul de membru NATO şi UE îi ofer< statului român 
condiYiile optime de dezvoltare economic< şi social<, în paralel cu garanYia asigur<rii 
securit<Yii naYionale, nu trebuie s< privim aderarea la aceste structuri ca pe obiective 
finale în sine, ci doar ca pe unele de parcurs.  

Xintele strategice ale României, mult mai uşor de atins în contextul apartenenYei 
la cele dou< organizaYii internaYionale, trebuie s< se axeze pe continuarea moderniz<rii 
instituYionale a Y<rii şi asigurarea condiYiilor pentru promovarea unei economii 
competitive într-un peisaj global în rapid< schimbare. F<r< o modernizare 
instituYional<, gestiunea administraYiei publice la nivel central şi local va afecta nu doar 
capacitatea Y<rii de a absorbi fondurile europene, ci şi în general capacitatea autorit<Yilor 
de a stabili o relaYie de încredere cu cet<Yenii şi de a purta un dialog real cu aceştia.  

Rolul şi locul Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii în acest proces de continu< 
modernizare instituYional< a României deriv< din prevederile constituYionale, care 
precizeaz< la art. 119 c< aceast< autoritate „organizeaz< şi coordoneaz< unitar activit<Yile 
care privesc ap<rarea Y<rii şi securitatea naYional<, participarea la menYinerea securit<Yii 
internaYionale şi la ap<rarea colectiv< în sistemele de alianY< militar<, precum şi la acYiuni 
de menYinere sau de restabilire a p<cii”.  

În condiYiile mediului de securitate actual şi ale creşterii vertiginoase a 
interdependenYelor, atât dintre diferitele componente ale sistemului securit<Yii naYionale, 
cât şi cu instituYiile corespondente din celelalte state membre NATO şi ale Uniunii 
Europene, rolul coordon<rii unitare cu care este investit Consiliul cap<t< o relevanY< 
sporit<. Este nevoie deci de o nou< abordare, comprehensiv<, care s< permit< tuturor 
instituYiilor angrenate în procesul de asigurare a securit<Yii la nivel naYional şi 
internaYional s< acYioneze într-un regim de coordonare profesionist< şi eficient<.  

Ca urmare, în anul 2007, Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii şi-a axat eforturile 
pe continuarea moderniz<rii domeniului securit<Yii naYionale, printr-o mai bun< 
coordonare naYional< a instituYiilor şi asigurarea integr<rii lor funcYionale în sistemele de 
securitate din care România este parte. Eforturile s-au focalizat asupra structurilor, 
normelor, relaYiilor, misiunilor, instruirii şi resurselor sistemului, cu stricta respectare a 
principiilor democraYiei, eficienYei, transparenYei şi non-partizanatului politic.  

Conform prevederilor Strategiei de Securitate NaYional< a României, adoptat< 
de Consiliu prin Hot<rârea nr. 62, din 17 aprilie 2006, principalele direcYii de acYiune în 
acest scop au fost: transformarea profund< şi creşterea capacit<Yii de acYiune a tuturor 
instituYiilor care au resposabilit<Yi în domeniul securit<Yii naYionale, în concordanY< cu 
principiile democratice; consolidarea rolului României în cadrul AlianYei Nord-Atlantice şi al 
Uniunii Europene, concomitent cu înt<rirea capacit<Yii Y<rii noastre de acYiona ca vector 
dinamic al politicilor vizând securitatea euro-atlantic<; crearea unui sistem modern, eficient 
şi participativ de proiectare, planificare şi evaluare a politicii de securitate; participarea la 
fundamentarea unui nou cadru legislativ privind transformarea instituYiilor cu 
responsabilit<Yi în domeniu, în acord cu cerinYele noului mediu de securitate; elaborarea şi st
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implementarea unei noi concepYii privind rolul politicii de ap<rare în cadrul politicii de 
securitate pentru a face faY< noilor provoc<ri; participarea activ<, în spiritul legalit<Yii 
internaYionale şi al multilateralismului efectiv, la operaYiuni de pace şi la alte acYiuni vizând 
soluYionarea crizelor internaYionale; coordonarea comunit<Yii naYionale de informaYii, având 
ca scop creşterea eficienYei, sporirea responsabilit<Yii şi optimizarea folosirii resurselor în 
combaterea noilor riscuri şi ameninY<ri la adresa securit<Yii naYionale; îmbun<t<Yirea 
comunic<rii şi transformarea sistemului de educaYie prin modernizarea şi diversificarea 
programelor de preg<tire şi dezvoltarea cercet<rii având ca obiectiv securitatea naYional<.  

În baza prevederilor ConstituYiei şi legilor în vigoare, atât în cadrul celor 7 
şedinYe desf<şurate în cursul anului 2007, cât şi în intervalele dintre acestea, 
Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii a acYionat pentru îndeplinirea obiectivelor 
cuprinse în Strategia de Securitate NaYional<, focalizându-se asupra transform<rii şi 
impulsion<rii procesului de modernizare în domeniile ap<r<rii şi ordinii publice, al activit<Yii 
de informaYii, contrainformaYii şi de securitate.  

De asemenea, având în vedere c< diplomaYia constituie un instrument 
indispensabil de ap<rare împotriva ameninY<rilor la adresa securit<Yii naYionale, o parte 
important< a mecanismului de planificare şi implementare a politicii de securitate, Consiliul 
a avut permanent în vedere direcYiile de politic< extern< de urmat de c<tre instituYiile 
statului cu responsabilit<Yi în domeniu. 

În cadrul şedinYelor Consiliului au fost analizate concepYii, strategii, planuri de 
activitate, rapoarte, inform<ri, proiecte de legi, regulamente şi acte normative, hot<rârile 
adoptate fiind obligatorii pentru autorit<Yile administraYiei publice şi instituYiile cu atribuYii în 
domeniul securit<Yii naYionale.  

În acest context, în anul 2007 au fost adoptate 174 hot<râri, prezentate în anexa 
la raport. Acestea au fost îndeplinite sau sunt în curs de realizare. 

 

CAPITOLUL I 

Coordonarea activit<Yii instituYiilor sistemului securit<Yii naYionale, pentru 
consolidarea statutului României în cadrul AlianYei Nord-Atlantice, Uniunii Europene 

şi al celorlalte organizaYii internaYionale 
 

Statutul de membru al AlianYei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene - organizaYii 
definitorii ale unui spaYiu de securitate bazat pe valori, interese şi obiective comune, pe 
principiile şi normele democraYiei, statului de drept şi economiei de piaY<, ofer< României 
garanYii suplimentare de securitate, precum şi cadrul de participare activ< la acYiuni de 
menYinere a p<cii şi securit<Yii în plan regional şi global, destinate contracar<rii riscurilor şi 
ameninY<rilor clasice şi a celor de tip asimetric.  

În cursul anului 2007, periodic, membrii Consiliului au analizat şi evaluat stadiul 
îndeplinirii m<surilor adoptate care au vizat responsabilit<Yile asumate de România în 
calitatea sa de membru al AlianYei Nord-Atlantice, de participant< la asigurarea securit<Yii 
pe continentul european, şi de contributoare activ< în alte organisme internaYionale, 
precum OrganizaYia NaYiunilor Unite, OSCE, în condiYiile amplific<rii ameninY<rilor teroriste 
şi instabilit<Yii în diferite regiuni ale globului.  

Dincolo de rolul activ şi consistent pe care România doreşte s< şi-l asume în 
toate aceste structuri, Consiliul a considerat ca fiind foarte important de analizat ce resurse 
pot fi dedicate acestor eforturi şi în ce condiYii.  

Având în vedere aceste aspecte, Ministerul Ap<r<rii a elaborat şi, în prima 
şedinY< din an, ministrul ap<r<rii a prezentat Consiliului, pentru aprobare, Strategia de  
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întrebuinYare a forYelor Armatei României la misiuni în afara teritoriului statului român, 
document care statueaz< viziunea pe termen mediu şi lung cu privire la angajarea 
forYelor în misiuni aflate sub egida NATO, UE, ONU sau de tip coaliYie. 

 Membrii Consiliului au apreciat c< Strategia se fundamenteaz< pe prevederile şi 
orient<rile cuprinse în Strategia de Securitate NaYional< a României, cadrul legislativ 
relevant, documentele de planificare a ap<r<rii la nivel naYional şi departamental 
armonizate cu cele în domeniu ale AlianYei Nord-Atlantice, Uniunii Europene şi ONU, 
având la baz< misiunile ce revin Armatei României, potrivit angajamentelor asumate 
faY< de NATO şi în conformitate cu parteneriatele strategice realizate, prin 
Chestionarul de Planificare a Ap<r<rii şi, respectiv, faY< de UE, prin Chestionarul 
Obiectivului Global şi Graficul de operaYionalizare a pachetului de forYe, corelat cu 
dinamica procesului de realizare a structurii de forYe „Armata României - 2015“. 

Totodat<, pornind de la tr<s<turile mediului de securitate global şi regional, 
precum şi de la particularit<Yile teatrelor de operaYii în care România îşi va angaja forYele, 
Strategia stabileşte obiectivele generale, obiectivele specifice şi direcYiile de acYiune 
pentru asumarea particip<rii la acest gen de misiuni. Aceasta va sta la baza elabor<rii 
concepYiei şi planurilor de întrebuinYare a forYelor la misiuni în afara teritoriului şi va 
contribui, prin buget, la planificarea resurselor necesare desf<şur<rii şi menYinerii forYelor 
în teatrele de operaYii.  

Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii a analizat îndeaproape, în anul 2007, 
stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de c<tre Armata României faY< de NATO, 
Uniunea European< şi alte organisme internaYionale.  

Din analizele prezentate a rezultat c< obiectivul general al angajamentelor îl 
reprezint< constituirea structurii de forYe care trebuie s< asigure ap<rarea naYional< 
în cadrul ap<r<rii colective, precum şi îndeplinirea angajamentelor asumate faY< de 
NATO, UE şi alte organisme internaYionale. 

Planurile naYionale au fost actualizate conform cerinYelor Obiectivelor ForYei 
2006, acestea realizându-se prin continuarea procesului de transformare, pentru 
creşterea ponderii forYelor ce pot fi dislocate şi susYinute în teatrele de operaYii din 
totalul forYelor Armatei şi implementarea cerinYelor a 82 de Obiective ale ForYei 2006. 

De asemenea, oferta de forYe a României faY< de Uniunea European< a fost 
constituit< şi inclus< în catalogul de forYe revizuit al UE, la începutul anului 2007, fiind 
compus< din structuri care fac parte şi din pachetul de forYe disponibil pentru NATO, 
acestea asigurând prezenYa în cadrul forYelor de r<spuns activ ale Uniunii. 

Ca urmare a constrângerilor bugetare, planurile naYionale pentru 
operaYionalizare au fost întocmite pentru a realiza dezvoltarea de forYe şi capabilit<Yi 
organice pân< la nivel brigad< şi pentru divizia de infanterie dislocabil<, realizarea 
capabilit<Yilor solicitate la nivel corp/teatru fiind prev<zut< în etapa final< a 
transform<rii Armatei, multe dintre ele dup< 2015. 

În perspectiva anului 2008, în şedinYa din luna iunie 2007, Consiliul  a aprobat 
forYele şi mijloacele ce pot fi puse la dispoziYie, de c<tre România, în vederea particip<rii la 
misiuni, în afara teritoriului statului român, suplimentând în acelaşi timp cu 150 de militari 
forYele dislocabile, aflate în Yar<, care pot fi desf<şurate, la ordin, pentru îndeplinirea unor 
misiuni internaYionale sub egida ONU, NATO şi UE. 

Referitor la forYele şi mijloacele ce vor fi puse la dispoziYie în anul 2008 în 
vederea particip<rii la misiuni de ap<rare colectiv<, în sprijinul p<cii, de asistenY< 
umanitar< şi de tip coaliYie, Consiliul a considerat c< documentul prezentat de c<tre st
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Ministerul Ap<r<rii r<spunde angajamentelor internaYionale asumate de România, de 
participare cu forYe la misiuni sub comanda ONU, NATO, UE şi în cadrul coaliYiei 
internaYionale de lupt< împotriva terorismului.  

Ulterior, Consiliul a analizat şi aprobat Planul de întrebuinYare a forYelor 
Armatei României la misiuni în afara teritoriului statului român în anul 2007, 
document conceput cu respectarea cadrului legislativ în vigoare, a angajamentelor 
internaYionale asumate de România şi a negocierilor purtate cu aliaYii şi partenerii, în 
strâns< corelare cu resursele financiare disponibile.  

Membrii Consiliului au evidenYiat faptul c< forYele şi mijloacele planificate pentru 
anul 2008 asigur< continuarea particip<rii la operaYiile în sprijinul p<cii din Balcani, 
Afganistan, Irak, la operaYia de ap<rare colectiv< Active Endeavour din Marea Mediteran< 
şi la misiuni individuale de observare şi monitorizare sub egida ONU, OSCE şi UE. De 
asemenea, planul stabileşte şi forYele cu nivel ridicat de operativitate aflate în Yar< „în 
aşteptare“, dislocabile la ordin.  

Consiliul a hot<rât ca fondurile financiare necesare preg<tirii şi desf<şur<rii 
misiunilor s< fie asigurate din bugetul alocat Ministerului Ap<r<rii pentru anul 2008.  

Având în vedere solicit<rile survenite ulterior deciziei de întrebuinYare a forYelor 
şi mijloacelor Armatei României în afara teritoriului statului român, în perioada 01.01. - 
31.12.2007, Consiliul a aprobat continuarea misiunii de paz< a Aeroportului Kandahar, cu 
o companie de infanterie înt<rit<, pentru înc< 3 luni faY< de termenul stabilit iniYial.  

Totodat<, Consiliul a aprobat participarea României cu poliYişti la misiunea 
OrganizaYiei NaYiunilor Unite din Timorul de Est (UNMIT) şi la cea din Haiti (MINUSTAH), 
ambele pentru o durat< iniYial< a turului de serviciu pentru poliYişti de un an, cu posibilitatea 
prelungirii, în conformitate cu legislaYia în vigoare, precum şi suplimentarea efectivelor, 
furnizate de c<tre Serviciul de ProtecYie şi Paz<, în Sudan.  

În ceea ce priveşte misiunile Uniunii Europene, Consiliul a fost de acord cu 
prelungirea particip<rii României cu poliYişti de frontier< la misiunea de asistenY< în punctul 
de trecere a frontierei RAFAH (între Fâşia Gaza şi Egipt), pân< la terminarea acesteia, şi 
participarea statului român cu poliYişti la misiunea EUPOL Afganistan, conform propunerii 
Prim - ministrului Guvernului României.  

În prima şedinY< a Consiliului din anul 2007, în contextul deciziei OrganizaYiei 
NaYiunilor Unite de retragere a reprezentanYilor s<i din locaYia Basra/Irak şi deplasarea 
acestora în Kuwait, la propunerea ministrului ap<r<rii, membrii Consiliului au hot<rât 
repatrierea companiei de infanterie (100 militari)  şi a tehnicii aferente. 

De asemenea, Consiliul a aprobat notificarea ader<rii României la AgenYia 
European< de Ap<rare şi constituirea mecanismului de coordonare, comunicare şi 
consultare la nivel naYional, în scopul angaj<rii efective a României la activit<Yile şi 
iniYiativele AgenYiei. 

Referitor la adoptarea unei poziYii faY< de asocierea la Regimul 
interguvernamental reglementat prin Codul de Conduit< privind AchiziYiile pentru Ap<rare 
sub egida AgenYiei Europene de Ap<rare, poziYia membrilor CSAT a fost aceea de a nu 
subscrie, pentru moment, la Codul de Conduit<, asocierea României la acest< iniYiativ< 
urmând s< fie realizat< în funcYie de evoluYiile interne legate de procesul de privatizare al 
industriei de ap<rare şi al conect<rii companiilor private româneşti la organizaYiile de profil. 

Procesele de aderare a României la NATO şi de integrare în Uniunea 
European<, precum şi poziYia geostrategic< special<, de stat cu ieşire la Marea Neagr<, 
dispus la interferenYa dintre Europa Central< şi Europa de Est şi în apropiere de Caucaz şi st
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Orientul Mijlociu, zone caracterizate de un important potenYial conflictual, constituie 
principalele repere ale statutului şi identit<Yii sale strategice.  

În acest context, diplomaYia constituie un instrument indispensabil de r<spuns la 
factorii de risc şi ameninY<rile la adresa securit<Yii naYionale, o parte important< a 
mecanismului de planificare şi implementare a politicii de securitate. ApartenenYa 
României la NATO şi Uniunea European< a determinat orientarea politicii externe spre 
valorificarea noului statut în beneficiul Y<rii şi al securit<Yii regionale.  

Totodat<, politica extern< asigur< concordanYa şi interacYiunea dintre obiectivele 
securit<Yii naYionale şi formele de manifestare a României în plan regional şi internaYional. 
Ea contribuie la realizarea obiectivelor securit<Yii naYionale printr-o diplomaYie activ<, 
creativ< şi pragmatic<, orientat< spre g<sirea de soluYii politice la situaYii conflictuale, 
îndeosebi a celor din vecin<tatea Y<rii noastre; promovarea bunei vecin<t<Yi şi a cooper<rii 
regionale; promovarea intereselor naYionale în cadrul organizaYiilor multilaterale din care 
România face parte; susYinerea alianYelor şi parteneriatelor strategice; valorificarea 
politicilor NATO şi ale Uniunii Europene în scopul dezvolt<rii relaYiilor bilaterale cu statele 
din Orientul Mijlociu, Asia, Africa şi de pe continentul american; dinamizarea relaYiilor cu 
românii de pretutindeni, p<strarea identit<Yii etnice şi culturale a acestora; consolidarea 
legalit<Yii internaYionale într-un cadru multilateral eficace.  

În acest sens, înc< de la prima şedinY< a Consiliului din anul 2007, membrii au 
luat în discuYie exercitarea de c<tre România a preşedinYiei Consiliului pentru Drepturile 
Omului, politica faY< de Republica Moldova (priorit<Yi şi direcYii de acYiune în 2007), politica 
faY< de Rusia (priorit<Yi şi direcYii de acYiune în  2007), politica faY< de Ucraina (priorit<Yi şi 
direcYii de acYiune în 2007), modalit<Yile de promovare a interesului României în contextul 
actual în dosarul transnistrean, precum şi priorit<Yile României ca membru al Uniunii 
Europene (orient<ri strategice de politic< extern<), membrii Consiliului luând act de cele 
prezentate şi urmând s< fie informaYi periodic cu privire la evoluYiile de interes politic 
prioritar din aceste dosare.  

Dincolo de abord<rile sectoriale ale temelor de politic< extern<, în cadrul 
diferitelor şedinYe ale Consiliului, pe ordinea de zi au fost incluse teme care au vizat 
analiza politicii externe a României în plan regional (context, evoluYii şi evalu<ri). Pe baza 
unor noi evalu<ri în cursul anului 2008, urmeaz< s< se adopte o decizie în acest sens. 

În acest context, au fost abordate şi elemente referitoare la statutul provinciei 
Kosovo, care este foarte apropiat de o decizie final<. 

Cu acest prilej, Preşedintele Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii a f<cut apel 
la membrii Consiliului şi ai Guvernului s< r<mân< fermi pe poziYiile anterior exprimate faY< 
partenerilor europeni şi transatlantici înc< din 2005. România are interesul ca soluYia 
pentru Kosovo s< fie una care s< genereze stabilitate în regiune, s< nu creeze precedente 
pentru regiuni foarte apropiate de România. 

În condiYiile în care Uniunea European< se implic< din ce în ce mai activ în 
realizarea stabilit<Yii în Kosovo, agreând începerea unei misiuni în domeniul poliYiei şi 
justiYiei, prin intermediul PESA, membrii Consiliului au reiterat poziYia României de 
contributoare activ< la consolidarea şi menYinerea p<cii în Zona Balcanilor de Vest. Din 
aceast< perspectiv<, Consiliul a aprobat, în unanimitate, participarea României cu 60 de 
poliYişti şi 115 jandarmi la misiunea Uniunii Europene din Kosovo - PESA Kosovo, pân< la 
încheierea acesteia. Participarea României la aceast< misiune se va realiza dup< 
adoptarea unei AcYiuni Comune a Uniunii Europene şi pe baza legal< convenit< de UE 
în cadrul Consiliului de Miniştri.  st
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Nu în ultimul rând, membrii Consiliului au fost informaYi cu privire la evoluYiile 
recente pe tema Tratatului privind ForYele Armate ConvenYionale din Europa şi cu privire la 
contribuYia României prin „Asia-Europe Meeting“ la dezvoltarea dialogului bi-regional 
Europa-Asia, stadiul implement<rii prevederilor tratatelor bilaterale privind respectarea 
drepturilor minorit<Yilor naYionale, bilanY de etap< privind parteneriatul strategic al României 
cu Republica Coreea, bilanY de etap< privind parteneriatul strategic al României cu India. 

 

CAPITOLUL II 

Activitatea de ap<rare şi de ordine public< (lupta împotriva corupYiei, fraudei şi 
sp<l<rii banilor, prevenirea şi combaterea fenomenelor de contraband<, migraYie 

clandestin< şi trafic de persoane, trafic şi consum ilicit de droguri şi de substanYe 
stupefiante) 

InstituYiile statului cu responsabilit<Yi în domeniul ap<r<rii şi asigur<rii ordinii 
publice au parcurs un amplu proces de reform<, modernizare şi restructurare având ca 
scop: crearea unor capacit<Yi de ap<rare credibile şi eficiente, apte s< r<spund< noilor 
provoc<ri generate de evoluYia mediului de securitate internaYional, s< asigure îndeplinirea 
cerinYelor impuse de integrarea în NATO şi Uniunea European<; siguranYa cet<Yeanului şi 
securitatea public<; securitatea frontierelor şi a transporturilor; protecYia infrastructurii 
critice şi a sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale; securitatea social< şi asigurarea 
st<rii de legalitate; contracararea criminalit<Yii organizate şi securitatea activit<Yilor 
financiar-bancare; securitatea sistemelor informatice şi a celor de comunicaYii; protecYia 
împotriva dezastrelor; protecYia mediului.  

În acest context, înc< din anul 2006, Consiliul a stabilit sarcini concrete pentru 
elaborarea, conform cadrului normativ în vigoare, a Strategiei NaYionale de Ap<rare a X<rii 
şi, la începutul anului 2007, a analizat şi avizat conYinutul acesteia. 

La elaborarea proiectului Strategiei NaYionale de Ap<rare a X<rii au participat 
toate instituYiile care au responsabilit<Yi în domeniul securit<Yii şi ap<r<rii Y<rii. Documentul 
este complex, structurat şi se pliaz< principiilor şi criteriilor de elaborare a unei Strategii în 
domeniu, în acord cu liniile directoare stabilite prin Strategia de Securitate NaYional< 
a României şi a orient<rilor stabilite de Preşedintele României - în calitatea sa de 
comandant al ForYelor Armate, fiind racordat la documentele-cadru ale NATO şi UE 
în materie de securitate (Conceptul Strategic şi, respectiv, Strategia European< de 
Securitate).  

În cadrul dezbaterilor care au avut loc, membrii Consiliului au apreciat c<, în 
forma agreat< pentru a fi trimis< Parlamentului,  proiectul Strategiei NaYionale de Ap<rare 
a X<rii:  

♦ r<spunde, în esenY<, cerinYelor de promovare, protecYie şi ap<rare a 
intereselor naYionale, aşa cum sunt reflectate în ConstituYia Romaniei, în Programul de 
Guvernare aprobat în decembrie 2004, cât şi în Strategia de Securitate NaYional< a 
României aprobat< prin Hot<rârea CSAX nr. 62 din 17 aprilie 2006;  

♦ reflect< în mod corespunz<tor obligaYiile ce revin Romaniei în calitate 
de membru al Uniunii Europene (Politica Extern< şi de Securitate Comun<, Politica 
European< de Securitate şi Ap<rare, Strategia de Securitate a Uniunii Europene - 2003, 
alte documente - hot<râri, decizii, acorduri, politici şi programe), de membru al NATO 
(Programul de Asigurare a Capabilit<Yilor, Programul de Transformare a ForYelor Armate, st
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diferite angajamente politice, militare şi financiare) şi de membru al ONU, OSCE, 
aranjamentelor de securitate şi ap<rare regionale, etc;  

♦ r<spunde cerinYelor privind planificarea, organizarea, conducerea şi 
executarea operaYiunilor în sprijinul p<cii, în curs de desf<şurarea şi a celor ce ar putea fi 
necesare în viitor, în cadrul NATO, UE, OSCE, ONU, parteneriatelor strategice, etc.;  

♦ creaz< premisele necesare pentru participarea plenar< a Armatei 
Române la îndeplinirea unor misiuni în sprijinul autorit<Yilor civile naYionale, pentru 
rezolvarea unor situaYii excepYionale, precum şi la stimularea industriei naYionale de 
ap<rare, în contextul particip<rii României la activit<Yile şi programele AgenYiei Europene 
de Ap<rare;  

♦ r<spunde cerinYelor referitoare la perfecYionarea relaYiilor civil-militar şi 
la creşterea eficienYei controlului democratic civil asupra forYelor armate.  

Totodat<, Strategia NaYional< de Ap<rare a X<rii ofer< orientarea necesar< pentru 
elaborarea Cartei Albe a Ap<r<rii şi a Strategiei Militare a României, iar implementarea 
prevederilor acestui document se va realiza, potrivit competenYelor, de c<tre instituYiile cu 
responsabilit<Yi în domeniul ap<r<rii.  

De asemenea, aşa cum se relev< şi în Strategia de Securitate NaYional< a 
României, statutul de membru NATO a impus asigurarea capacit<Yilor necesare particip<rii 
Armatei României la misiunile AlianYei - de la cele privind ap<rarea colectiv<, la misiunile 
în sprijinul p<cii; exercitarea unui rol semnificativ în eforturile de modernizare a proceselor 
decizionale şi a conceptelor strategice şi operaYionale ale AlianYei; accelerarea procesului 
de transformare a sistemului militar românesc; construcYia capabilit<Yilor militare necesare 
pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor de politic< extern< în domeniul securit<Yii.  

Trecerea de la conceptele specifice ap<r<rii teritoriale la ap<rarea colectiv< şi 
contracararea riscurilor asimetrice, în perspectiva global< a angajamentelor militare, 
impune continuarea transform<rii Armatei României în aşa fel încât aceasta s< 
parcurg< la timp etapele planificate şi, concomitent, s<-şi îndeplineasc< misiunile 
încredinYate.  

România urm<reşte crearea unei armate moderne, deplin profesionalizate, 
dimensionat< şi înzestrat< corespunz<tor, cu forYe expediYionare mobile şi multifuncYionale, 
rapid dislocabile, flexibile şi eficiente, capabile s< asigure ap<rarea teritoriului naYional, 
îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul ap<r<rii colective şi participarea la misiuni 
internaYionale, în conformitate cu priorit<Yile şi cerinYele politicii externe şi de securitate. În 
acest context se urm<reşte îmbun<t<Yirea capacit<Yii de operare întrunit< şi în cadru 
multinaYional, sporirea eficacit<Yii procesului de generare a forYelor şi a eficienYei utiliz<rii 
resurselor.  

Transformarea Armatei trebuie s< ia în calcul noile orient<ri strategice ale 
procesului prin care trece AlianYa şi s< se desf<şoare în consonanY< cu acesta, 
r<spunzând astfel cerinYelor de creare a unor capabilit<Yi militare care s< permit< 
desf<şurarea operaYiilor în zona de responsabilitate a AlianYei şi în afara acesteia, 
îndeplinirea întregii game de misiuni posibile şi asigurarea consensului decizional.  

Pentru a r<spunde unor astfel de provoc<ri, transformarea organismului militar a 
fost abordat< în detaliu înc< din prima şedinY< a Consiliului din anul 2007. Astfel, şeful 
Statului Major General a prezentat Informarea privind stadiul îndeplinirii obiectivelor 
stabilite în Planul de implementare a Strategiei de transformare a Armatei României, 
argumentele privind necesitatea revizuirii Strategiei de transformare a Armatei 
României, precum şi Strategia de transformare a Armatei României - 2007, revizuit<.  st
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Argumentele care au determinat revizuirea Strategiei includ: simplificarea 
conYinutului documentului; introducerea unor noi direcYii de acYiune; armonizarea unor 
termeni şi ad<ugarea unor elemente conceptuale; revizuirea Nivelului de AmbiYie NaYional; 
optimizarea ponderilor în efective la nivelul Armatei României; reanalizarea domeniului 
privind creşterea calit<Yii vieYii personalului; redefinirea locului şi rolului unor structuri în 
contextul finaliz<rii concepYiei de restructurare şi reorganizare la nivelul Ministerului 
Ap<r<rii. 

Actualizarea periodic< a Strategiei de Transformare şi a Planurilor de 
implementare este o procedur< caracteristic< procesului de transformare, prin care 
se realizeaz< armonizarea acestui proces cu strategiile la nivel naYional şi cu 
procesul de transformare al AlianYei. 

Obiectivul fundamental al transform<rii const< în asigurarea capacit<Yii 
necesare Armatei României de a promova şi proteja interesele naYionale în faYa riscurilor şi 
ameninY<rilor curente, aflate în dezvoltare, şi a celor viitoare, îndeplinirea angajamentelor 
în planul securit<Yii şi ap<r<rii asumate de Yara noastr< în cadrul NATO şi UE, precum şi 
faY< de alte organisme internaYionale.   

Scopul transform<rii Armatei României îl reprezint< realizarea unei structuri de 
forYe modern<, redus<, profesionalizat<, echipat< adecvat, dislocabil<, interoperabil<, cu 
capacitate de autosusYinere şi de protecYie multidimensional<, cu o conducere flexibil<, 
care, pe baza  informaYiilor şi datelor optime, s< ia decizii în timp scurt. 

Consiliul a aprobat Strategia de transformare a Armatei României - 2007 şi a 
abilitat Ministerul Ap<r<rii s< emit< ordinele necesare în vederea implement<rii acesteia.  

Tot în contextul transform<rii Armatei României, membrii Consiliului au aprobat 
ConcepYia privind conducerea, comanda şi controlul în Armata României.  

Mediul de securitate actual impune existenYa unui sistem de comand< şi 
control modern şi eficient care s< permit< articularea organismului militar naYional la 
formele de r<spuns preg<tite de statul român în vederea garant<rii securit<Yii naYionale, 
participarea la ap<rarea colectiv< şi p<strarea securit<Yii internaYionale conform tratatelor şi 
angajamentelor la care este parte. 

ConcepYia privind conducerea, comanda şi controlul în Armata României prevede 
îmbun<t<Yirea şi perfecYionarea urm<toarelor elemente: conducerea ap<r<rii; 
conducerea operaYional<; conducerea administrativ<; sistemul de comand< şi control; 
punctele de comand<. 

Totodat<, documentul detaliaz< responsabilit<Yile principale, la nivel strategic,  
operativ şi tactic pentru Statul Major General, Centrul NaYional Militar de Comand< şi 
Centrul de Conducere Administrativ<,  pentru statele majore ale categoriilor de forYe ale 
armatei şi ale Comandamentului OperaYional Întrunit şi pentru comandamentele 
operaYionale ale categoriilor de forYe ale armatei şi ale comandamentelor de mari unit<Yi şi 
unit<Yi. 

Remodelarea Sistemului de Comand< şi Control este necesar<, în scopul 
optimiz<rii actului decizional-acYional şi realiz<rii superiorit<Yii decizionale. Aceasta se 
deruleaz< în baza prevederilor Strategiei de Transformare a Armatei României. 

Nivelul de ambiYie, pe care Armata României şi-l propune în acest domeniu, 
const< în remodelarea structurii de comand< şi control la nivel strategic şi transformarea 
unui num<r de comandamente la nivel operativ şi tactic, eşalonat, pân< în anul 2015. 

De asemenea, Consiliul a aprobat ConcepYia de organizare şi funcYionare a 
Centrului NaYional Militar de Comand< şi ConcepYia privind reYeaua naYional< 
integrat< a punctelor de comand< pentru dispunerea elementelor de conducere 
strategic<.  st
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Arhitectura Centrului NaYional Militar de Comand< se bazeaz< pe realizarea 
unei structuri cu o configuraYie care s< permit< o dezvoltare gradual< de la pace la criz< şi 
r<zboi, constituit< din 6 module - de comand<, de monitorizare, de operaYii, de sprijin 
operaYii, dislocabil şi a elementelor de leg<tur< cu alte instituYii ale statului, cu o 
încadrare diferit< în funcYie de complexitatea şi intensitatea crizei. 

Privitor la ReYeaua naYional< integrat< a punctelor de comand<, aceasta 
reprezint< totalitatea obiectivelor speciale protejate, interconectate într-un sistem  integrat 
şi amenajate cu toate facilit<Yile necesare exercit<rii neîntrerupte, la nivel strategic, a 
comenzii şi controlului ansamblului de acYiuni specifice managementului crizelor de 
securitate, autoap<rare şi ap<rare colectiv<. 

În ceea ce priveşte structura de forYe şi de personal a Armatei României, 
Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii a stabilit m<suri care s< asigure remodelarea structurii 
actuale de forYe şi adaptarea acesteia la cerinYele de capabilit<Yi ale NATO, în sensul 
reducerii excedentului de ofiYeri cu grade superioare, concomitent cu creşterea ponderii 
maiştrilor militari, subofiYerilor şi militarilor voluntari.  

Preşedintele Consiliului a cerut Ministerului Ap<r<rii întreprinderea unor m<suri 
necesare pentru finalizarea procesului de redimensionare a structurilor centrale şi de 
conducere în Ministerul Ap<r<rii pân< la 31 decembrie 2008, în direcYia unei eficienYe 
sporite a conducerii acestei instituYii.  

Drept consecinY<, în ultima şedinY< a Consiliului din anul 2007 s-a aprobat 
Planul - cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a 
Armatei României, în perioada 01.01 - 31.12.2008, prezentat de c<tre şeful Statului Major 
General. Documentul a fost elaborat în concordanY< cu prevederile obiectivelor „Etapei 
integr<rii operaYionale în NATO şi Uniunea European< (2008-2015)” prezentate în 
„Strategia de transformare a Armatei României”.  

De asemenea, Consiliul a aprobat negocierea şi semnarea de c<tre Ministerul 
Ap<r<rii a unor memorandumuri de înYelegere şi acorduri în domeniul ap<r<rii cu Guvernul 
Republicii Franceze, cu Ministerul Ap<r<rii din Republica Elen<, Ministerul Ap<r<rii din 
Republica Bulgaria, Ministerul Ap<r<rii din CroaYia, cu Ministerul Ap<r<rii din Georgia şi cu 
Ministerul Ap<r<rii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

O alt< tem< aflat< în atenYia membrilor Consiliului, de aceast< dat< pe linie de 
ordine public<, a fost cea a combaterii consumului şi traficului de droguri. În acest 
sens, ministrul internelor şi reformei administrative a prezentat documentele referitoare la 
„Parteneriatul antidrog la nivel european şi rolul României ca lider regional”. 

În leg<tur< cu acesta, Consiliul a hot<rât ca Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative, prin AgenYia NaYional< Antidrog, s< înceap< negocierile cu Oficiul NaYiunilor 
Unite pentru Droguri şi Combaterea Criminalit<Yii Organizate (UNODC) şi Comisia 
European< pentru realizarea în România, cu sprijinul donatorilor internaYionali, a Centrului 
Regional de Tratament al AdicYiilor, care s< reprezinte baza de formare-cercetare în 
domeniul drogurilor pentru Europa de Sud-Est.  

Membrii Consiliului au luat act, de asemenea, de riscurile şi vulnerabilit<Yile 
specifice derul<rii operaYiunilor comerciale cu articole şi tehnologii strategice. Legat 
de aceast< problematic<, pentru gestionarea corespunz<toare a potenYialelor riscuri ce pot 
s< apar< pe timpul derul<rii unor operaYiuni comerciale cu articole şi tehnologii strategice, 
membrii Consiliului au stabilit ca fiind necesar< monitorizarea permanent< a operaYiunilor 
cu produse şi tehnologii strategice, a riscurilor asimetrice generate de folosirea acestora în 
afara cadrului legal, precum şi sporirea m<surilor preventive în domeniu şi cooperarea pro-st
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activ< a tuturor instituYiilor din cadrul Sistemului NaYional de Control al Exporturilor prin 
dinamizarea activit<Yii Grupului Român de Neproliferare, aflat în coodonarea Ministerului 
Afacerilor Externe. 

Totodat<, pe agenda de discuYii a Consiliului s-a aflat şi analiza impactului 
derul<rii procedurii “DUBLIN” de transfer al solicitanYilor de azil între statele 
membre ale Uniunii Europene asupra României. Ministrul internelor şi reformei 
administrative a relevat în prezentarea sa faptul c<, în scopul identific<rii efectelor 
procedurii Dublin asupra României, s-a procedat la efectuarea unei analize a indicatorilor 
relevanYi pentru perioada 01 ianuarie - 30 august 2007, din care au rezultat urm<toarele 
concluzii principale:  

ズ activitatea solicit<rilor primite sau transmise de România de la 01 ianuarie 
2007 şi pân< în prezent a cunoscut o tendinY< ascendent<, iar pe m<sur< ce sistemul 
EURODAC va fi alimentat cu amprente de c<tre România trebuie s< ne aştept<m la un 
num<r tot mai mare de solicit<ri de reprimire a solicitanYilor de azil care p<r<sesc în mod 
ilegal teritoriul românesc;  

ズ din punct de vedere numeric, num<rul solicit<rilor primite de România în 
aceast< perioad< se înscrie în tendinYele manifestate în anul 2004 la nivelul ultimelor state 
membre care au intrat în Uniunea European<, comparabile cu România, adic< Ungaria, 
Polonia, Slovacia sau Slovenia;  

ズ criteriul care a stat la baza accept<rilor date de România îl reprezint< în cea 
mai mare proporYie vizele acordate de reprezentanYele diplomatice române, în special 
cet<Yenilor turci, care dup< ce au intrat legal pe teritoriul României, îl p<r<sesc în mod 
ilegal cu destinaYia Europa de Vest;  

ズ se înregistreaz< o creştere a solicit<rilor de reprimire a unor solicitanYi de azil, 
care au p<r<sit teritoriul României f<r< permisiune şi au solicitat azil în alte state, în special 
pe relaYia cu Republica Ungar<;  

ズ impactul asupra activit<Yii de procesare a cererilor de azil în România nu a fost 
unul negativ, num<rul relativ mic al persoanelor transferate fiind uşor absorbit de sistem;  

ズ s-au realizat importante economii de resurse prin reuşita transferului unui 
num<r de 14 persoane în statele membre responsabile, ceea ce a reprezentat un avantaj 
pentru România. 

De asemenea, în domeniul ordinii publice, Consiliul a fost permanent informat 
cu privire la diferite aspecte, respectiv: 

- stadiul profesionaliz<rii  eşalonate a structurilor subordonate Inspectoratului 
General al Jandarmeriei şi Inspectoratului General pentru SituaYii de UrgenY<, ca urmare a 
adopt<rii Legii nr. 395/2005 privind suspendarea, pe timp de pace, a serviciului militar 
obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe baz< de voluntariat; 

- modul de aplicare a Planului comun de intervenYie a unit<Yilor Ministerului 
Ap<r<rii şi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru limitarea şi 
înl<turarea efectelor dezastrelor pe teritoriul naYional; 

- evoluYia şi tendinYele criminalit<Yii informatice; 
- criminalitatea economico - financiar< şi corupYia, în domeniul vamal; 
- modul de punere în aplicare a ConcepYiei de reorganizare a Unit<Yii Speciale 

de AviaYie şi întrebuinYare a resursei de aviaYie a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative. 
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CAPITOLUL III 

Coordonarea unitar< a activit<Yii de informaYii, contrainformaYii şi de securitate. 
M<suri destinate înt<ririi st<rii de securitate naYional< 

 
Expansiunea grup<rilor teroriste internaYionale şi a organizaYiilor de crim< 

organizat< c<tre Europa de Sud-Est, participarea militarilor români la conflictele din Irak şi 
Afganistan, existenYa în proximitatea României a unor conflicte "îngheYate", ce pot oricând 
redeveni confrunt<ri deschise, evoluYiile mişc<rilor separatiste şi extremiste din spaYiul ex-
iugoslav, Republica Moldova şi Caucaz, securitatea fragil< a unora dintre statele din 
regiune, concurenYa acerb< pentru controlul resurselor energetice şi a traseelor de 
distribuYie a acestora au constituit premise favorabile dezvolt<rii, în anul 2007, a unor 
factori de risc major pentru climatul de securitate regional< şi naYional<. 

De asemenea, mediul de manifestare a factorilor de risc a fost caracterizat de: 
- prezenYa pe teritoriul Y<rii noastre a unui num<r mare de cet<Yeni str<ini 

(arabi, chinezi, sârbi, persoane din spaYiul ex-sovietic), unii provenind chiar din zone active 
în domeniul terorismului; 

- existenYa unui mare num<r de reprezentanYe diplomatice şi economice ale 
unor state membre NATO, posibile Yinte ale unor organizaYii teroriste; 

- cadrul legal permisiv în ceea ce priveşte regimul str<inilor şi controlul 
migraYiei ilegale care a favorizat prezenYa pe teritoriul naYional a cet<Yenilor str<ini proveniYi 
din zone active în domeniul terorismului şi crimei organizate; 

- r<spândirea de materiale extremiste, demersurile de convertire la Islam şi 
de inducere a ideilor radicale în cadrul asociaYiilor islamiste; 

- bugetul insuficient alocat pentru achiziYionarea de sisteme şi mijloace de 
supraveghere, vulnerabilit<Yi la sistemele de paz< şi ap<rare ale depozitelor de muniYii şi 
armament, care se pot constitui în Yinte pentru cei interesaYi; 

- prezenYa tot mai mare, în zone de interes militar, a firmelor cu capital str<in, 
care angajeaz< personal suspectat de colaborare cu entit<Yi ostile statului român. 

În acest context, organizarea şi coordonarea unitar< a activit<Yilor de informaYii, 
contrainformaYii şi de securitate pentru securitatea naYional< au ocupat un loc important pe 
agenda Consiliului, prin m<surile întreprinse asigurându-se coerenYa implement<rii 
prevederilor Strategiei de Securitate NaYional< a României în domeniul activit<Yii de 
informaYii, contrainformaYii şi de securitate. Activitatea acestor structuri a avut ca scop 
principal avertizarea oportun< a autorit<Yilor competente cu privire la riscurile şi 
ameninY<rile care creeaz< sau pot genera pericole la adresa valorilor şi intereselor 
fundamentale ale României, prevenirea acestora, precum şi protecYia adecvat< 
împotriva unor astfel de pericole. 

Pe tot parcursul anului 2007, serviciile de informaYii au prezentat, în cadrul 
şedinYelor Consiliului, rapoarte şi inform<ri cu privire la factorii de risc şi 
ameninY<rile din contextul internaYional de securitate, precum şi vulnerabilit<Yi interne ce 
pot favoriza/potenYa manifestarea acestora pe teritoriul naYional. Acestea au vizat: 

-  implicaYiile fenomenului terorist internaYional în plan regional şi naYional, şi 
mutaYiile înregistrate în ceea ce priveşte formele de manifestare ale acestuia (propaganda 
fundamentalist-islamic< şi tendinYele de radicalizare); 

-  acYiunile ostile ale unor servicii de informaYii str<ine, cu evidenYierea 
domeniilor de interes şi a modalit<Yilor de acYiune, respectiv a m<surilor de contracarare 
eficient< a acestora; 

-  riscuri în planul asigur<rii securit<Yii energetice a României; st
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-  riscuri în asigurarea capacit<Yii de gestionare şi utilizare eficient< a 
fondurilor comunitare; 

-  ameninY<rile cu caracter transfrontalier (crima organizat<, migraYia ilegal<, 
traficul cu produse supuse controlului destinaYiei finale etc.); 

-  marea corupYie şi alte activit<Yi infracYionale grave, generatoare de pericole 
la adresa securit<Yii naYionale; 

-  vulnerabilit<Yi ale infrastructurii critice, inclusiv ale sistemelor de paz< şi 
ap<rare ale depozitelor de muniYii şi armament; 

-  riscuri asociate activit<Yilor ilegale ale unor societ<Yi de protecYie şi paz< ori 
firme de detectivi particulari, ce pot afecta atât securitatea naYional<, cât şi drepturile 
cet<Yenilor (datorit< amplific<rii şi diversific<rii activit<Yilor de achiziYionare şi utilizare 
ilegal< a aparaturii tehnice de interceptare a comunicaYiilor, în absenYa unui cadru legislativ 
unitar şi coerent); 

-  persistenYa unor lacune ale legislaYiei referitoare la regimul str<inilor şi 
controlul migraYiei ilegale. 

Pe fondul creşterii ameninY<rii teroriste la nivel global, una dintre preocup<rile 
principale ale Consiliului în anul 2007 a constituit-o optimizarea capacit<Yii operaYionale 
a componentelor Sistemului NaYional de prevenire şi Combatere a Terorismului 
(SNPCT) şi crearea condiYiilor necesare implement<rii unor m<suri pentru 
diminuarea factorilor de risc asociaYi acestui fenomen. 

Serviciul Român de InformaYii, în calitate de autoritate naYional< în materie şi 
coordonator tehnic al SNPCT, a elaborat şi supus aprob<rii Consiliului Strategia de 
comunicare şi diseminare a informaYiilor pentru prevenirea şi limitarea efectelor 
unei situaYii de risc terorist sau criz< terorist<. 

În perspectiva desf<şur<rii la Bucureşti a Summit-ului NATO (aprilie 2008), 
Consiliul a aprobat propunerile Serviciului Român de InformaYii menite s< conduc< la 
diminuarea factorilor specifici de risc prin: 

-  monitorizarea informativ-operativ< a activit<Yii membrilor nucleelor 
organizaYiilor teroriste cu reprezentare în România; 

-  eficientizarea controlului str<inilor care intr<, tranziteaz< sau sunt rezidenYi 
în România; 

-  completarea şi amendarea cadrului normativ în vigoare; 
-  înt<rirea pazei şi protecYiei antiteroriste; 
-  desf<şurarea, de o manier< ferm<, a acYiunilor de sancYionare a 

preocup<rilor şi faptelor subsumate sau asociate terorismului; 
-  sporirea capacit<Yii de intervenYie antiterorist< şi contraterorist<. 

Consiliul a stabilit ca Serviciul Român de InformaYii s< coordoneze din punct de 
vedere tehnic, prin Centrul de Coordonare Operativ< Antiterorist<, ansamblul de m<suri 
interinstituYionale şi s< evalueze, lunar, în cadrul Sistemului NaYional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului, stadiul implement<rii m<surilor asumate de instituYiile 
nominalizate cu responsabilit<Yi. 

Totodat<, a aprobat ca Serviciul Român de InformaYii s< intensifice cooperarea 
cu serviciile de informaYii aliate şi partenere, avându-se în vedere leg<turile multiple şi 
complexe ale fenomenului terorist la nivel internaYional, respectiv, strânsa dependenY< a 
situaYiei operative interne în raport cu manifest<rile care au loc pe spaYiile cu problematic< 
terorist<. 

Prin elaborarea şi aprobarea de c<tre Consiliu a Strategiei de comunicare şi 
diseminare a informaYiilor pentru prevenirea şi limitarea efectelor unei situaYii de st
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risc terorist sau criz< terorist< s-a urm<rit elaborarea unei matrici comunicaYionale care 
s< poat< fi accesat< şi actualizat< în funcYie de etapele specifice de evoluYie a unei situaYii 
de risc/criz< terorist< şi care s< asigure o baz< optim< în procesul de informare şi 
preg<tire a populaYiei pentru un eventual atac terorist; identificarea modalit<Yilor de 
comunicare eficient< cu canalele media şi de diseminare a informaYiilor c<tre publicul Yint<; 
stabilirea unui cadru general care s< reglementeze direcYiile de urmat în demersurile de 
comunicare public< întreprinse de c<tre fiecare dintre componentele Sistemului NaYional 
de Prevenire şi Combatere a Terorismului; sincronizarea acestor demersuri într-un Plan 
Integrat NaYional de Comunicare.  

În cadrul şedintelor Consiliului, directorul Serviciului Român de InformaYii a 
prezentat o serie de inform<ri cu privire la activit<Yile ilegale de culegere de date şi 
informaYii desf<şurate sub acoperirea unor societ<Yi specializate în domeniul pazei, 
sistemelor de alarmare împotriva efracYiei şi detectivilor particulari. În cadrul 
discuYiilor, membrii Consiliului şi-au manifestat îngrijorarea în ceea ce priveşte activit<Yile 
informative ilegale desf<şurate de aceste societ<Yi, exprimându-se temerea cu privire la 
punerea în pericol a climatului de securitate naYional< şi a vieYii private a cet<Yenilor 
români. S-au constatat atât amplificarea, cât şi diversificarea activit<Yilor de achiziYionare şi 
utilizare ilegal< a aparaturii tehnice de interceptare a comunicaYiilor, situaYie care, în 
absenYa unui cadru legislativ unitar şi coerent, va face posibil< înc<lcarea unor drepturi ale 
cet<Yenilor români. 

Consiliul a acordat o atenYie deosebit< proceselor de transformare şi 
adaptare a serviciilor de informaYii şi a celorlalte structuri la evoluYiile mediului de 
securitate, prin care se vizeaz< perfecYionarea mecanismelor funcYionale interne, precum 
şi a celor de cooperare la nivel naYional (între acestea ori cu alte instituYii ale statului 
român) ori cu structuri similare din str<in<tate. 

În acest sens, Consiliul a aprobat Strategia post-aderare a Serviciului de 
InformaYii Externe, Perspectiva strategic< 2007-2010 a Serviciului Român de InformaYii, 
misiunile şi responsabilit<Yile componentelor Sistemului NaYional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului în situaYii de criz< terorist<, Strategia de comunicare şi 
diseminare a informaYiilor pentru prevenirea şi limitarea efectelor unei situaYii de risc 
terorist sau criz< terorist<, precum şi stabilirea de relaYii cu instituYiile similare din 
str<in<tate. 

Rezultatele transform<rii în domeniul activit<Yii de informaYii, contrainformaYii şi 
de securitate au avut în vedere creşterea capacit<Yii serviciilor de informaYii de a r<spunde 
acelor provoc<ri care pun în pericol securitatea naYional<, ele fiind primele structuri care 
trebuie s< anticipeze schimb<rile şi tendinYele de evoluYie ale mediului de securitate, 
respectiv: ズ prevenirea actelor de terorism care ar putea afecta interesele României, 
aliaYilor şi partenerilor, precum şi intervenYia eficace în cazul producerii unor astfel de acte; 
ズ prevenirea activit<Yilor care pot contribui la proliferarea armelor de distrugere în mas<; ズ 
monitorizarea eficient< a conflictelor locale care pot pune în pericol securitatea României, 
a aliaYilor şi partenerilor, sau drepturile fundamentale ale omului; ズ participarea - prin 
activitatea de informaYii şi protecYie - la contracararea criminalit<Yii transfrontaliere 
organizate, a corupYiei şi a altor activit<Yi infracYionale grave, generatoare de pericole la 
adresa securit<Yii naYionale. 

Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii, prin intermediul Comitetului Coordonator 
pentru Comunitatea NaYional< de InformaYii, a analizat, periodic, şi soluYionat aspectele 
cooper<rii dintre structurile de informaYii, contrainformaYii şi de securitate, în scopul st
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asigur<rii complementarit<Yii activit<Yilor specifice de informaYii în Yar< sau în str<in<tate, 
precum şi dezvolt<rii cooper<rii externe, în special cu serviciile statelor membre NATO şi 
UE.  

În exercitarea acestor atribuYii, Comitetul a urm<rit dezvoltarea unui parteneriat 
instituYionalizat între structurile componente, caracterizat de respectarea identit<Yii de 
misiuni şi atribuYii specifice, coordonarea şi eliminarea redundanYelor în activit<Yile 
specifice, precum şi de susYinerea în comun a unei capacit<Yi de analiz< strategic< a 
informaYiilor de securitate.  

Membrii Consiliului au adoptat Planul NaYional de Priorit<Yi Informative, care 
stabileşte principalele obiective ale activit<Yii specifice desf<şurate de structurile 
componente ale comunit<Yii de informaYii, în acord cu necesit<Yile beneficiarilor, precum şi 
cu direcYiile de acYiune prev<zute de Strategia de Securitate NaYional< a României.  

De asemenea, Comitetul a urm<rit conformitatea activit<Yii de informare a 
beneficiarilor cu principiile specifice aplicabile, precum şi asigurarea unei game 
diversificate de produse informaYionale necesare susYinerii procesului decizional. O atenYie 
aparte a fost acordat< relaYion<rii dintre Comunitatea NaYional< de InformaYii şi 
beneficiarii informaYiilor de securitate, condiYie esenYial< pentru perfecYionarea 
continu< a produselor analitice şi adecvarea conYinutului acestora la nevoile 
concrete.  

Se constat<, în continuare, insuficienYe în ceea ce priveşte reacYiile 
formulate de beneficiari, fapt ce determin< structura de analiz< integrat< a Comunit<Yii 
NaYionale de InformaYii s< procedeze la anticiparea subiectelor de interes strategic pentru 
beneficiari pe criteriul atribuYiilor sectoriale şi actualit<Yii în materie. Acest tip de relaYionare 
reflect< carenYe ale culturii de securitate generale, pentru eradicarea c<rora niciun efort nu 
este prea mare. 

De asemenea, au fost iniYiate demersuri concrete pe linia consolid<rii capacit<Yii 
funcYionale a Comunit<Yii NaYionale de InformaYii, punându-se accent pe operaYionalizarea 
la parametrii proiectaYi a Oficiului pentru InformaYii Integrate. 

Consiliul Operativ al Comunit<Yii NaYionale de InformaYii a urm<rit constant 
acYiunea corelat< a structurilor componente în vederea realiz<rii Planului NaYional de 
Priorit<Yi Informative pentru anul 2007, cooperarea în cadrul protocoalelor sectoriale 
multilaterale şi al planurilor de acYiune naYionale pentru combaterea terorismului, prolifer<rii 
armelor de distrugere în mas<, criminalit<Yii organizate, corupYiei şi altor ameninY<ri 
transfrontaliere, precum şi avansarea proiectelor informative integratoare aflate în derulare 
la nivelul comunit<Yii de informaYii (între care menYion<m platforma de valorificare a 
surselor deschise - OSINF). 

FuncYionalitatea Oficiului pentru InformaYii Integrate a atins, în anul 2007, cote 
apropiate de parametrii proiectaYi prin Hot<rârea CSAT nr. 146/2005. Au fost create 
condiYiile pentru avansarea sub toate aspectele a proiectului, în paralel cu perfecYionarea 
instrumentelor manageriale pentru a asigura o capacitate de r<spuns ridicat<, în termeni 
de calitate, promptitudine şi responsabilitate. 

Principalele misiuni ale Oficiului pentru InformaYii Integrate - informarea 
strategic< a factorilor de decizie în domeniul securit<Yii naYionale şi planificarea şi 
orientarea culegerii integrate -  au fost îndeplinite în parametri buni din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ. st
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Fluxul de informaYii de la structurile componente ale Comunit<Yii NaYionale de 
InformaYii spre Oficiul pentru InformaYii Integrate a fost în continu< creştere, premis< a 
satisfacerii la un nivel superior a necesit<Yilor de informare ale beneficiarilor legali şi 
constituirii unei baze naYionale de informaYii analizate şi prelucrate. Pe aceast< linie sunt 
necesare eforturi susYinute pentru creşterea semnificativ< a capacit<Yii intrinsece a 
Oficiului şi dep<şirea reticenYelor particulare faY< de susYinerea analizei în format integrat, 
în deplin acord cu spiritul fundamental al conceptului de comunitate de informaYii. 

Consiliul a stabilit ca Yint< de performanY< pentru Comunitatea NaYional< de 
InformaYii dezvoltarea comunit<Yii analitice promotoare a unei culturi specifice consolidate, 
care s< acYioneze ca o veritabil< platform< de competenY< pentru misiunea de informare 
strategic< a beneficiarilor. Pe acest fond, vor fi dezvoltate elementele culturii de cooperare 
pe care o presupune conceptul comunit<Yii de informaYii.  

În acest sens, Oficiului i-a revenit sarcina materializ<rii unora dintre 
coordonatele principale ale Yintei - analiza integrat< a informaYiilor şi practica schimbului de 
cunoaştere analitic< - precum şi crearea premiselor: infrastructuri capabile s< suporte 
fluxuri informaYionale rapide şi consistente, cadru de dialog şi proceduri de schimb în plan 
orizontal. Oficiul şi-a îndeplinit sarcinile din planul infrastructurii tehnice şi mecanismelor 
de dialog, dar r<mân de rezolvat reticenYele în utilizarea efectiv< a acestora şi de 
uniformizat abord<rile procedurale astfel încât soluYiile s< fie aplicabile unitar la ansamblul 
structurilor componente. 

În cursul anului 2007, activitatea de analiz< s-a concretizat în toate tipurile de 
produse planificate şi a abordat teme strategice într-un spectru reprezentativ pentru 
interesele de securitate naYional< a României. Portofoliul de produse analitice elaborate 
respect< prevederile actului care instituie Oficiul pentru InformaYii Integrate şi num<r< în 
prezent 5 tipuri de baz<, care îşi propun satisfacerea nevoilor particulare de informare, de 
la cea curent< pân< la evaluarea strategic< pe termen lung. Beneficiarii produselor sunt 
membrii Consiliului şi alYi factori de decizie în stat care întrunesc condiYiile legale de acces 
la inform<ri emise de Comunitatea NaYional< de InformaYii. 

Informarea de profil strategic a beneficiarilor a constat în Buletinul InformaYiilor 
de Securitate NaYional< (produs de informare curent<, cu un bogat conYinut anticipativ pe 
termen scurt şi elemente de analiz< strategic< privind actualitatea de maxim interes pentru 
beneficiari), emis zilnic, şi produse complexe de analiz< strategic< (Note, Evalu<ri 
naYionale consolidate  şi Prognoze).  

Activitatea de informare a inclus şi serviciul de briefing, susYinut de analişti ai 
Oficiului la cererea expres< a beneficiarilor. 

În materie de planificare a nevoilor de informaYii de securitate naYional<, Oficiul 
pentru InformaYii Integrate a redactat proiectul Planului NaYional de Priorit<Yi Informative, 
dup< consultarea factorilor de decizie în stat cu privire la necesit<Yile de informare pentru 
anul 2008 şi în strâns< conlucrare cu structurile componente ale CNI. De asemenea, a 
formulat constant planuri periodice şi cereri punctuale de informaYii necesare elabor<rii 
produselor analitice. 

Proiectul Planului NaYional de Priorit<Yi Informative pentru anul 2008 a fost 
aprobat de c<tre CSAT şi constituie documentul de baz< pentru organizarea, coordonarea 
şi desf<şurarea activit<Yii de informaYii, contrainformaYii şi de securitate. 

Resursa uman< disponibil< la Oficiul pentru InformaYii Integrate r<mâne în 
continuare deficitar< numeric, iar rata de fluctuaYie a corpului de personal de analiz< (40% 
în anul 2007) a necesitat eforturi susYinute pentru integrarea noilor veniYi în colectivul 
analitic şi menYinerea activit<Yii la parametri ridicaYi de calitate.  st

iri
pe

su
rs

e.r
o



Pagina 18 

 

Resursa tehnico-material< s-a îmbun<t<Yit semnificativ în anul de referinY<, cea 
mai important< realizare constituind-o operaYionalizarea infrastructurii tehnice (sistemul 
informatic şi de comunicaYii) la un nivel care ofer< toate condiYiile de lucru moderne şi în 
deplin< conformitate cu normele INFOSEC, fapt certificat şi de autorizaYia emis< de 
ORNISS. 

În ansamblu, Activit<Yile Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii pe linia orient<rii 
strategice a Comunit<Yii NaYionale de InformaYii au avut drept rezultant< sporirea rolului 
informaYiilor de securitate în fundamentarea procesului decizional, inclusiv la nivel 
strategic. Totodat<, au contribuit la perfecYionarea cadrului de cooperare între structurile 
componente, precum şi între acestea şi autorit<Yile şi instituYiile statului. 

 

CAPITOLUL IV 

Activitatea de avizare a proiectelor de acte normative  
 

În cursul anului 2007, Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii a analizat şi a 
procedat la avizarea unor proiecte de acte normative iniYiate sau emise de Guvern, cum ar 
fi proiectul de lege privind hr<nirea, echiparea, asigurarea medical<, precum şi cu tehnic<, 
produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de ap<rare, ordine public< şi 
securitate naYional< pe timpul st<rii de mobilizare, de r<zboi sau de urgenY<, proiectul 
OrdonanYei de UrgenY< a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
191/1998 privind organizarea şi funcYionarea Serviciului de ProtecYie şi Paz<, Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanYei de UrgenY< a Guvernului nr. 
111/2006, privind finanYarea unor proiecte de investiYii care necesit< o perioad< mai lung< 
de un an pân< la finalizare, proiectul de hot<râre a Guvernului României privind aprobarea 
Planului de preg<tire a economiei naYionale pentru ap<rare, în anul 2007 şi cel privind 
asigurarea forYei de munc< necesare pe timpul st<rii de asediu, la mobilizare şi pe timpul 
st<rii de r<zboi, precum şi proiectele de buget pentru instituYiile din domeniul ap<r<rii şi 
securit<Yii naYionale aferente anului 2008. 

Şi în anul 2007, la solicitarea Senatului României, Consiliul a analizat şi 
transmis un punct de vedere referitor la proiectele de lege care au ca obiect de 
reglementare activit<Yi din domeniul securit<Yii naYionale (Legea securit<Yii naYionale a 
României; Legea privind activitatea de informaYii, contrainformaYii şi de protecYie; Legea 
privind înfiinYarea, organizarea şi funcYionarea Autorit<Yii NaYionale pentru Interceptarea 
ComunicaYiilor; Legea privind organizarea şi funcYionarea Serviciului Român de InformaYii; 
Legea privind organizarea şi funcYionarea Serviciului de InformaYii Externe). 

Având în vedere c< urgenYa înnoirii legislative priveşte nu numai actuala lege a 
siguranYei naYionale - în vigoare din anul 1991, ci şi ap<rarea şi problematica gestiunii 
crizelor, s-a apreciat c< o astfel de chestiune necesit< a fi clarificat< politic cu 
prioritate, urmând ca, dup< soluYionarea acestor deziderate cu valoare de principiu, s< se 
procedeze la analiza şi dezbaterea proiectelor de legi respective, în ordinea de prioritate 
stabilit< de Guvern şi, respectiv, de Parlament. 

Demersul a fost cu atât mai necesar cu cât, în prezent, domeniul securit<Yii 
naYionale este reglementat de peste 80 de acte normative, din care 23 necesit< a fi 
reelaborate sau actualizate pentru a fi puse în concordanY< cu statutul României de 
stat membru al NATO şi UE şi cu prevederile ConstituYiei modificate în anul 2003. Cu 
toate c<, potrivit art. 4, lit. d) din Legea nr. 415/2002, Consiliul are doar competenYa de a 
emite avize cu privire la proiectele de acte normative care sunt iniYiate sau emise de st
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Guvern în domeniile securit<Yii naYionale, şi nu şi pentru iniYiativele legislative 
parlamentare, s-a considerat c< elaborarea unui punct de vedere referitor la proiectele de 
lege care au ca obiect de reglementare acest gen de activit<Yi este justificat şi oportun, cu 
atât mai mult cu cât Consiliul este autoritatea investit< cu organizarea şi coordonarea 
unitar< a activit<Yilor care privesc securitatea naYional<.  

Punctul de vedere al Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii care s-a conturat în 
urma dezbaterilor s-a referit la urm<toarele aspecte: arhitectura ”pachetului de legi ale 
securit<Yii naYionale”; necesitatea concordanYei dintre concluziile evalu<rii riscurilor şi 
ameninY<rilor la adresa securit<Yii naYionale, pe de o parte, şi sensul reglement<rilor ce 
privesc activit<Yile destinate contracar<rii acestor riscuri, pe de alt< parte; necesitatea 
sporirii garanYiilor privind protecYia drepturilor şi libert<Yilor fundamentale ale omului şi a 
creşterii calit<Yii şi eficienYei controlului parlamentar; imperativul armoniz<rii legislaYiei 
româneşti consacrate securit<Yii naYionale cu legislaYia comunitar< în materie, îndeosebi în 
domeniile combaterii terorismului şi a criminalit<Yii organizate, al securiz<rii frontierelor şi al 
managementului crizelor. 

Evaluând proiectele de lege supuse analizei, Consiliul le-a propus Comisiilor de 
specialitate ale Senatului s< ia în considerare urm<toarele aspecte: 

- Comasarea, într-un singur act normativ, a proiectului ”Legii securit<Yii 
naYionale a României” şi a celui privind ”Legea privind activitatea de informaYii, 
contrainformaYii şi de protecYie”, sub numele de ”Legea privind activitatea de informaYii, 
contrainformaYii şi de securitate”.  

- MenYinerea în forma actual<, din punct de vedere organizatoric, funcYional, al 
atribuYiilor şi al subordon<rii, a structurilor de informaYii, contrainformaYii şi de securitate 
autonome şi departamentale (SPP, STS, DGIA/MAp şi DGIPI/MIRA), având în vedere 
specificul şi complexitatea activit<Yii acestor structuri, precum şi similitudinea soluYiilor 
adoptate în acest domeniu în România, cu soluYiile adoptate în majoritatea statelor Uniunii 
Europene, cu observaYia c<, în leg<tur< cu subordonarea unora dintre acestea (SPP, STS) 
au existat şi alte puncte de vedere a c<ror form< final< urma s< fie trimis< Secretariatului 
CSAT, şi apoi c<tre Comisiile de specialitate ale Senatului.  

- Referitor la propunerea (iniYiativa legislativ<) privind înfiinYarea, organizarea 
şi funcYionarea Autorit<Yii NaYionale pentru Interceptarea ComunicaYiilor (ANIC), Consiliul a 
considerat c<, întrucât aceast< iniYiativ< legislativ< nu garanteaz< îmbun<t<Yirea 
semnificativ< a activit<Yii în domeniu, dar va genera, cu siguranY<, importante cheltuieli şi 
eforturi materiale, atenYia ar trebui s< fie concentrat< în urm<toarele direcYii: 
autonomizarea normativ<, structural< şi funcYional< a capacit<Yilor de interceptare 
existente, în cadrul actual, concomitent cu îmbun<t<Yirea calit<Yii tehnice şi metodologice a 
activit<Yii; perfecYionarea legislaYiei în domeniu, în consens cu legislaYia comunitar< şi în 
sensul în<spririi sancYiunilor pentru abuz şi înc<lcare a legii; creşterea calit<Yii, frecvenYei şi 
dimensiunii controlului instituYional (Parlament, CSAT, Guvern) asupra activit<Yii de 
interceptare. 

- Referitor la prevederile menYionate în proiectul de lege privind înfiinYarea, 
organizarea şi funcYionarea Autorit<Yii NaYionale pentru Interceptarea ComunicaYiilor, 
Consiliul consider< c< acestea sunt oportune şi pot fi preluate în cadrul proiectului de lege 
privind activitatea de informaYii, contrainformaYii şi de securitate, pentru îmbun<t<Yirea 
cadrului funcYional existent.  

- În ceea ce priveşte prevederile din proiectele de lege referitoare la controlul 
democratic al sistemului de securitate naYional<, Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii a 
apreciat c< este mai eficient< menYinerea ca atare a celor dou< Comisii de control al 
activit<Yii SRI, respectiv SIE, şi nu instituirea unei Comisii comune permanent< a Camerei st
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DeputaYilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorit<Yilor 
informative şi de protecYie. 

- Privitor la Comunitatea NaYional< de InformaYii, Consiliul a solicitat iniYiatorilor 
s< clarifice rolul, atribuYiile, componentele, natura juridic< şi funcYionarea acesteia, 
deoarece, în actualele proiecte, Comunitatea este prezentat< ca o structur< neunitar<, 
relaYionat< neclar în raporturile de lucru cu CSAT. Punctul de vedere al membrilor 
Consiliului este ca CNI s< r<mân< în continuare în cadrul CSAT şi s< fie coordonat< de 
c<tre un consilier de stat din Departamentul Securit<Yii NaYionale. 

- Cu referire la proiectele legislative privind organizarea şi funcYionarea 
Serviciului Român de InformaYii şi organizarea şi funcYionarea Serviciului de InformaYii 
Externe, Consiliul a stabilit ca directorii instituYiilor respective s< trimit< Comisiilor de 
specialitate ale Senatului propunerile de îmbun<t<Yire a acestora.  

 

CAPITOLUL V 

Asigurarea resurselor şi infrastructurii necesare ap<r<rii,  
ordinii publice şi siguranYei naYionale 

În conformitate cu prevederile legi proprii de organizare şi funcYionare, Consiliul 
a analizat şi avizat propunerile de buget ale instituYiilor cu atribuYii în domeniul securit<Yii 
naYionale. 

Cu acest prilej, membrii Consiliului au apreciat c< bugetele pentru 2008 sunt, cu 
excepYia celui alocat Serviciului de InformaYii Externe, mai mari faY< de 2007, dar nu 
acoper< în totalitate necesarul de fonduri pentru realizarea programelor fiec<rei instituYii. În 
acest context, ministrul economiei şi finanYelor a avansat propunerea ca fiecare instituYie 
s< fie sprijinit<, pe parcursul anului 2008, pentru g<sirea soluYiilor de finanYare a 
programelor pe care le au în derulare.  

Referitor la bugetul alocat Ministerului Ap<r<rii, la propunera domnului TRAIAN 
B;SESCU, Preşedintele României, s-a stabilit, de asemenea, ca, în conformitate cu 
angajamentele asumate de România în cadrul organizaYiilor euro-atlantice, Ministerul 
Economiei şi FinanYelor s< iniYieze procedurile corespunz<toare pentru majorarea 
bugetului acestui minister de la 1,91% din PIB pân< la 2,38% din PIB, dar nu din surse 
bugetare, ci prin angajarea de credite destinate strict investiYiilor şi programelor prioritare, 
în condiYiile prevederilor OUG nr. 111/2006, aprobat< cu Legea nr. 126/2007, privind 
finanYarea unor proiecte de investiYii care necesit< o perioad< mai lung< de un an pân< la 
finalizare.   

În acest context, s-a stabilit ca Guvernul României s< întreprind< m<surile 
necesare pentru promovarea documentelor spre aprobare, Parlamentului, odat< cu 
întregul proiect de buget de stat pe anul 2008. 

De asemenea, în prima şedinY< din anul 2007, Consiliul a analizat şi aprobat 
execuYia bugetar< a cheltuielilor operative destinate realiz<rii securit<Yii naYionale, ale 
instituYiilor cu atribuYii în acest domeniu. Membrii Consiliului au apreciat drept corect< 
maniera de executare a bugetelor, evaluând în acelaşi timp fondurile alocate pentru anul 
în curs drept adecvate nevoilor instituYiilor respective. 

Având în vedere impactul deosebit de important pe care îl are asigurarea 
resurselor pentru realizarea obiectivelor securit<Yii naYionale, membrii Consiliului au 
solicitat Ministerului Ap<r<rii s< prezinte Consiliului stadiul realiz<rii programelor de 
achiziYii publice privind înzestrarea cu armament, tehnic< de lupt< şi materiale cu 
destinaYie militar< şi perspectiva programelor strategice.  st
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În acest context, s-au avut în vedere şi aspectele compatibilit<Yii cu standardele 
NATO, ale asigur<rii mentenanYei corespunz<toare şi ale muniYiilor necesare îndeplinirii 
misiunilor.   

Cu acest prilej, conducerea Ministerului Ap<r<rii a supus analizei membrilor 
Consiliului stadiul actual al moderniz<rii Armatei României, prin prisma nevoilor de 
securitate naYional<, precum şi a obligaYiilor asumate de România faY< de NATO şi 
Uniunea European<.  

Din analiza programelor de achiziYii publice ale Ministerului Ap<r<rii, membrii 
Consiliului au reYinut deficienYele care au generat numeroase modific<ri ale 
documentelor de planificare, transferuri repetate ale fondurilor financiare de la un program 
la altul şi multiple reevalu<ri ale priorit<Yilor de înzestare, respectiv: capacitatea redus< a 
unor furnizori interni de a asigura cantitatea şi ritmicitatea livr<rii produselor la parametrii 
solicitaYi; stabilirea unor cerinYe operaYionale foarte ridicate, particularizate pentru unele 
sisteme de arme, fapt care a generat introducerea etapelor de cercetare-dezvoltare pe 
cheltuiala beneficiarului şi m<rirea implicit< a duratei de execuYie a programelor; 
necorelarea  suficient< a elementelor şi datelor privind obiectivele asumate faY< de NATO 
şi Uniunea European< şi procesul de planificare a înzestr<rii.  

S-a concluzionat c< procesul amplu de transformare parcurs pân< în prezent 
de Armata României s-a efectuat în condiYiile aloc<rii unui buget insuficient pentru 
susYinerea nivelului de ambiYie politico-militar stabilit Armatei. 

De asemenea, Consiliul a hot<rât ca Ministerul Ap<r<rii s< prezinte, pentru 
aprobare, în trimestrul III/2008, Strategia de înzestrare pe termen mediu şi lung (8-15 ani) 
şi Planul de înzestrare pe termen scurt şi mediu (minim 4 ani).  

 Privitor la programele multianuale de înzestrare strategice, ministrul ap<r<rii a 
subliniat faptul c< protecYia intereselor esenYiale de securitate ale Y<rii şi angajamentele 
României în cadrul organizaYiilor euroatlantice impun modernizarea forYelor armate la 
nivelul standardelor militare actuale. 

Obiectivul principal îl constituie înzestrarea cu sisteme de armamente 
moderne pentru forYele terestre, aeriene şi navale şi vizeaz< creşterea atât a 
performanYelor acYionale ale capabilit<Yilor militare, cât şi a interoperabilit<Yii cu forYele 
AlianYei. 

Membrii Consiliului au fost de acord ca toate cele şase programe de 
înzestrare s< fie considerate programe de importanY< strategic<. Privind variantele de 
finanYare, s-a stabilit ca realizarea a patru dintre acestea s< se fac< prin aplicarea 
mecanismelor specifice OUG nr. 111/2006, aprobat< cu Legea nr. 126/2007, privind 
finanYarea unor proiecte de investiYii care necesit< o perioad< mai lung< de un an pân< la 
finalizare, iar pentru cele dou< programe ale ForYelor Terestre, finanYarea achiziYiilor de 
echipamente militare s< se fac< din bugetul anual de stat al Ministerului Ap<r<rii. 

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat c< programele implic< 
protecYia unor interese esenYiale de securitate ale Y<rii în leg<tur< cu producYia sau 
comercializarea de arme, muniYii, materiale de r<zboi. 

Totodat<, Consiliul a recomandat Guvernului României ca procedurile 
specifice de atribuire a contractelor s< încurajeze programul de implicare a capabilit<Yilor 
autohtone, cu participarea unor companii de prestigiu în domeniu pe plan internaYional şi 
atragerea acestora în procesul de modernizare şi privatizare a industriei de ap<rare. 

Consiliul Suprem de Ap<rare a X<rii a recomandat, de asemenea, Guvernului 
României, elaborarea unui proiect de hot<râre care s< înlocuiasc< H.G. nr. 1186/2001 st
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privind achiziYiile publice de produse şi servicii care implic< ap<rarea naYional<, ordinea 
public< şi siguranYa naYional<, cu respectarea principiilor din cadrul OUG nr. 34/2006 
privind achiziYiile publice. 

În cadrul şedinYelor, Consiliul a analizat şi alte aspecte cum ar fi capabilit<Yile 
logistice ale structurilor Armatei României şi stadiul privind contractul de achiziYii de 
produse şi servicii cu firma BAE System pentru asigurarea suportului logistic pe termen 
lung al fregatelor de tip 22, achiziYionate din Marea Britanie. 

Referitor la primul document, Consiliul a apreciat c< mentenanYa tehnicii şi a 
echipamentelor militare se desf<şoar< în unit<Yi la un nivel satisf<c<tor. Actualul 
sistem organizaYional şi de funcYionare a structurilor de conducere şi execuYie asigur<, cu 
eforturi deosebite, funcYionarea în limite acceptabile a tehnicii din teatrele de operaYii şi a 
celei angajate în misiuni prioritare în Yar<. 

Permanent se fac replanific<ri, în funcYie de noi priorit<Yi, acumulându-se 
astfel restanYe care produc consecinYe asupra tehnicii existente în înzestrare.  

Externalizarea unor lucr<ri din domeniul mentenanYei reprezint< un element 
important în modernizarea sistemului logistic al armatei, iar generalizarea acesteia 
depinde de nivelul de alocare a fondurilor financiare prin bugetele anuale.  

Contractarea mentenanYei şi a suportului logistic aferent pentru tehnica nou 
introdus< în înzestrare a început s< se aplice cu succes şi constituie o cerinY< major< 
pentru transformarea sistemului de mentenanY< în armat<.  

În acest sens, pentru îmbun<t<Yirea activit<Yilor de mentenenY<, Statul Major 
General a elaborat proiectul ConcepYiei restructur<rii sistemului de mentenanY<  în 
Armata României, document care asigur< reconfigurarea structurilor de conducere şi 
execuYie a mentenanYei; redefinirea resurselor umane şi materiale; eficientizarea 
sistemului de alocare şi cheltuire a resurselor; redefinirea competenYelor şi 
responsabilit<Yilor; elaborarea şi modificarea regulamentelor şi instrucYiunilor specifice; 
reabilitarea infrastructurii şi dot<rii structurilor de mentenanY<; implementarea “suportului 
logistic integrat” la echipamentele tehnice nou introduse în înzestrare. 

Privitor la contractul de achiziYii de produse şi servicii cu firma BAE System 
pentru asigurarea suportului logistic pe termen  
lung al fregatelor de tip 22, achiziYionate din Marea Britanie, membrii Consiliului au luat act 
de m<surile pe care Ministerul Ap<r<rii le întreprinde pentru reluarea negocierilor şi 
discuYiilor directe cu partenerul britanic, stabilirea de comun acord a unui grafic de 
activit<Yi, negocierea tuturor aspectelor tehnice şi comerciale şi actualizarea formei finale a 
contractului.  

Şi în anul 2007, Consiliul s-a preocupat, conform prerogativelor legale, pentru 
asigurarea infrastructurii necesare securit<Yii naYionale prin prisma regimului reYelelor şi 
echipamentelor de telecomunicaYii speciale, adoptând în acest sens hot<râri.  

Un alt domeniu care a f<cut obiectul analizelor în cadrul şedinYelor Consiliului l-
a reprezentat stadiul capacit<Yilor de producYie din industria de ap<rare şi 
perspectivele acestora. 

Din situaYia prezentat< de c<tre ministrul economiei şi finanYelor privind 
înc<rcarea actual< a capacit<Yilor de producYie pentru ap<rare şi perspectivele pentru anul 
2008 la agenYii economici cu capital de stat, a rezultat c<, pe fondul unei lipse constante 
de comenzi şi resurse financiare, înc<rcarea capacit<Yilor se menYine la un nivel foarte 
sc<zut, cu consecinYe negative în planul întreYinerii, al conserv<rii utilajelor, al st
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migr<rii specialiştilor în alte domenii de activitate, precum şi reducerea drastic< a 
capabilit<Yilor de producYie. 

În acest context, Consiliul a stabilit ca Ministerul Economiei şi FinanYelor s< 
elaboreze şi s<-i prezinte, pentru avizare, în trimestrul I/2008, strategia privind industria de 
ap<rare, în corelare cu programele de înzestrare ale instituYiilor din sistemul securit<Yii 
naYionale, precizându-se, totodat<, societ<Yile comerciale din acest domeniu care sunt 
stabilite pentru privatizare. 

 

CAPITOLUL VI 

Preg<tirea economiei şi rezervei de mobilizare pentru ap<rare 

Preg<tirea economiei şi rezervei de mobilizare pentru ap<rare a constituit o 
tem< important< pe agenda Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii.  

Documentele de interes care au f<cut obiectul analizei şi lu<rii unor decizii în 
cadrul şedinYelor Consiliului s-au referit la Planul verific<rii stadiului preg<tirii 
populaYiei şi economiei pentru ap<rare prin exerciYii şi antrenamente de mobilizare, 
în perioada 01.01.2007 - 31.12.2007, proiectul de lege privind hr<nirea, echiparea, 
asigurarea medical<, precum şi cu tehnic<, produse şi materiale de resort a 
personalului din sistemul de ap<rare, ordine public< şi securitate naYional< pe 
timpul st<rii de mobilizare, de r<zboi sau de urgenY<, Nomenclatorul produselor ce 
se constituie rezerve de stat destinate intervenYiei în situaYii de urgenY< civil< şi 
pentru nevoi de ap<rare, precum şi o serie de m<suri privind preg<tirea economiei 
naYionale pentru ap<rare.  

De asemenea, în şedinYa sa din luna iunie 2007, Consiliul a analizat raportul 
şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale privind actualizarea 
Planului de mobilizare a economiei naYionale pentru ap<rare, membrii Consiliului 
aprobând propunerile prezentate pentru actualizarea Planului de mobilizare, valabil în 
perioada 2005 - 2008. 

Referitor la acest document, Consiliul a stabilit ca Oficiul Central de Stat pentru 
Probleme Speciale s< transmit<, în extras, c<tre operatorii economici, datele prezentate în 
anexele la raport pe care aceştia urmeaz< s< le pun< în aplicare, s< întreprind< 
demersurile legale pentru împrosp<tarea sau schimbarea unor produse din rezerva de 
mobilizare, în mod deosebit pentru completarea celor din domeniul transporturilor cu unele 
secYiuni necesare realiz<rii de poduri metalice de importanY< strategic< şi s< actualizeze 
Lista cu limitele de constituire a rezervei de mobilizare.  

Membrii Consiliului au decis c< se impune cu necesitate iniYierea, de c<tre 
Guvernul României, a unui proiect de lege care s< modifice şi s< completeze Legea nr. 
477/2003 privind preg<tirea economiei naYionale şi a teritoriului pentru ap<rare, în scopul 
stabilirii de responsabilit<Yi, obligaYii şi drepturi care s< conduc< la cointeresarea agenYilor 
economici produc<tori de tehnic< militar<. 

Un document deosebit de important pentru mobilizarea forYelor şi mijloacelor 
necesare ap<r<rii, pe care Consiliul l-a analizat şi aprobat, a fost ConcepYia mobiliz<rii 
Armatei României. Acest document stabileşte situaYiile şi modalit<Yile în care Armata 
trece de la capacitatea operaYional< iniYial< la capacitatea operaYional< complet<, precum 
şi termenele, regulile şi normele specifice pentru realizarea acestei capacit<Yi.  

Prin ConcepYia de mobilizare se urm<reşte asigurarea comandamentelor, 
marilor unit<Yi, unit<Yilor şi formaYiunilor cu resurse umane şi materiale potrivit statelor de st
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organizare şi normelor de înzestrare de r<zboi, în vederea operaYionaliz<rii, gener<rii şi 
regener<rii în mod organizat şi în timpul planificat.  

Consiliul a decis ca, dup< aprobarea ConcepYiei mobiliz<rii Armatei României de 
c<tre CSAT, s< se iniYieze de c<tre Guvernul României urm<toarele demersuri legislative: 
elaborarea Legii privind regimul st<rii de mobilizare parYial< sau total< a forYelor armate şi 
al st<rii de r<zboi; elaborarea Legii rezerviştilor voluntari; modificarea art. 15, alin. (2), lit. 
b) din Legea 446/2006 privind preg<tirea populaYiei pentru ap<rare.  

Nu în ultimul rând, la finele anului 2007, Consiliul a aprobat actualizarea 
„Programului cu obiectivele de preg<tire operativ< a teritoriului pentru ap<rare în perioada 
2005 - 2008”, prezentat c<tre şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale. 

 

CAPITOLUL VII 

ProtecYia informaYiilor clasificate naYionale, NATO şi UE, precum şi  
a celor care fac obiectul acordurilor internaYionale 

Referitor la acest domeniu, Consiliul a fost informat permanent despre modul 
de aplicare a atribuYiilor specifice de c<tre ministerele şi instituYiile cu competenYe în 
domeniu. Acestea au prezentat în şedinYele Consiliului rapoarte privind constat<rile şi 
concluziile rezultate din activitatea desf<şurat< pentru protecYia informaYiilor clasificate, 
prilej cu care membrii Consiliului au hot<rât m<suri pentru continuarea acYiunilor 
întreprinse de c<tre autorit<Yile de elaborare a normelor interne, de întocmire şi 
prezentare, spre avizare, a programelor de prevenire a scurgerii de informaYii clasificate, 
de creştere a num<rului persoanelor autorizate pentru accesul la informaYii secrete de stat 
şi cercetarea unor incidente de securitate.  

Totodat<, Consiliul a reYinut atenYia instituYiilor cu competenYe în domeniu 
asupra perpetu<rii st<rii de inerYie în aplicarea prevederilor cadrului legal în materia 
protecYiei informaYiilor clasificate, în toate componentele sale - juridic<, procedural<, fizic<, 
a personalului şi INFOSEC. 

De asemenea, a specificat faptul c<, deşi relativ recent adoptat, actualul 
cadru legislativ şi instituYional în domeniul protecYiei informaYiilor clasificate, nu mai 
r<spunde, în totalitate, cerinYelor şi exigenYelor impuse de realitatea social-economic< 
intern< şi de statutul României de membru al AlianYei Nord-Atlantice şi, respectiv, al 
Uniunii Europene. Deja, suportul normativ, organizatoric şi metodologic de protecYie a 
informaYiilor naYionale şi NATO/UE clasificate este tributar anumitor carenYe ce îi afecteaz< 
credibilitatea şi eficienYa. 

În acest context, Consiliul a solicitat Oficiului Registrului NaYional al InformaYiilor 
Secrete de Stat ca, împreun< cu celelalte autorit<Yi publice centrale şi autorit<Yi desemnate 
de securitate, s< analizeze şi s< prezinte propuneri cu privire la completarea şi modificarea 
cadrului legislativ în domeniul protecYiei informaYiilor clasificate. 

Consiliul a stabilit, de asemenea, ca Serviciul Român de InformaYii s< 
întocmeasc< un documentar - ghid practic aplicativ privind protecYia informaYiilor 
clasificate,  care s< fie pus la dispoziYia demnitarilor care lucreaz< cu astfel de informaYii. 

Tot în spiritul responsabilit<Yilor acordate Consiliului de c<tre cadrul normativ 
existent, acesta a aprobat propunerile de negociere a unor acorduri între Guvernul 
României şi guvernele statelor membre NATO şi ale Uniunii Europene referitoare la 
protecYia reciproc< a informaYiilor clasificate. 
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CAPITOLUL VIII 

Gestionarea urgenYelor civile (schimb<ri climatice globale,  
fenomene meteorologice extreme) 

În conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate NaYional< a României, 
perfecYionarea mecanismelor de gestionare a crizelor reprezint< un deziderat major al 
securit<Yii interne. În epoca globaliz<rii, graniYa dintre riscurile interne şi cele externe, cu 
efecte majore asupra securit<Yii cet<Yenilor, comunit<Yilor sau statului, devine tot mai puYin 
relevant<, iar efectele posibile ale unor ameninY<ri catastrofale - tot mai greu de anticipat. 
Reducerea influenYei riscurilor şi ameninY<rilor la adresa securit<Yii naYionale, printr-o 
postur< activ< în domeniul prevenirii conflictelor şi managementului crizelor şi urgenYelor 
civile, va constitui o coordonat< permanent< a politicii de securitate a României.  

ŞedinYele Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii susYinute în vara anului 2007 au 
abordat, pe lâng< temele anterior planificate, şi problematica situaYiilor de criz< generate 
de secet<. Astfel, şedinYa din luna iunie a inclus pe ordinea de zi raportul Prim-ministrului 
Guvernului României referitor la efectele secetei şi m<surile planificate de Guvern pentru 
diminuarea consecinYelor acesteia.  

Din analiza raportului, membrii Consiliului au reYinut faptul c< executivul va 
menYine, în continuare, subvenYiile pentru irigaYii pentru utilizatori, va acYiona în direcYia 
refacerii sistemului de irigaYii, precum şi în direcYia identific<rii modalit<Yilor de acordare a 
desp<gubirilor pentru culturile afectate de secet<. 

Totodat<, Prim-ministrul Guvernului a informat membrii Consiliului c< s-au 
dispus m<suri de supraveghere permanent< a debitelor pe Dun<re, pentru a pune în 
evidenY< un posibil risc de sc<dere a producYiei de energie la PorYile de Fier şi de r<cire a 
Grupului Unit<Yii 1 de la Cernavod<.  

De asemenea, Prim-ministrul Guvernului a informat Consiliul c< Ministerul 
Mediului şi Dezvolt<rii Durabile împreun< cu Ministerul Agriculturii şi Dezvolt<rii Rurale 
urmeaz< s< elaboreze o strategie naYional< de combatere a secetei pe un orizont de timp 
de 20 de ani. 

În acest context, domnul TRAIAN B;SESCU, Preşedintele României, a insistat 
asupra necesit<Yii realiz<rii şi utiliz<rii forajelor de medie şi mare adâncime, ca soluYie 
pentru alimentarea cu ap< a localit<Yilor din zonele afectate de secet< şi a cerut Prim-
ministrului ca, pe lâng< sprijinul financiar acordat de executiv, s< solicite Uniunii Europene 
plata în avans a subvenYiilor pentru suprafeYele afectate, procedur< utilizat< şi de alte Y<ri 
membre ale Uniunii Europene în situaYii similare. 

O alt< tematic< pe care membrii Consiliului au avut-o în atenYie şi care a impus 
analiza în cadrul şedinYelor CSAT, a fost cea referitoare la efectele inundaYiilor şi 
fenomenelor meteorologice periculoase produse pe teritoriul Y<rii noastre, m<surile 
întreprinse de c<tre instituYiile cu responsabilit<Yi în acest domeniu, pentru refacerea 
obiectivelor afectate şi pentru diminuarea sau evitarea pagubelor în perspectiv<.  

Printre cauzele care au determinat producerea inundaYiilor au fost evidenYiate 
cele referitoare la avarierea digurilor, în special cele de la Dun<re, amplificarea 
fenomenelor de eroziune prin defriş<ri şi lucr<ri agrotehnice necorespunz<toare, 
construirea de obiective neautorizate în zone inundabile, reYelele de canalizare şi 
şanYurile de scurgere subdimensionate sau neîntreYinute, lipsa sau insuficienYa 
materialelor şi a mijloacelor de intervenYie. st
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Cu acest prilej, Consiliul a hot<rât ca Ministerul Mediului şi Dezvolt<rii Durabile 
s< întreprind< m<suri de verificare a st<rii tehnice şi de funcYionare a construcYiilor 
hidrotehnice cu rol de ap<rare împotriva inundaYiilor, stabilite pentru anul 2007, s< 
organizeze, împreun< cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative,  exerciYii de 
simulare a inundaYiilor la nivelul bazinelor hidrografice, judeYelor şi localit<Yilor, pentru 
evaluarea şi îmbun<t<Yirea capacit<Yii de acYiune şi s< finalizeze, conform programelor 
aprobate, studiile privind amenajarea bazinelor hidrografice şi pentru redimensionarea 
ecologic< şi economic< a luncii Dun<rii inferioare pe sectorul românesc al fluviului. 

În acelaşi context, Consiliul a analizat şi starea tehnic< şi funcYional< a 
principalelor construcYii hidrotehnice cu rol de ap<rare împotriva inundaYiilor de pe 
râurile interioare şi de la Dun<re, prilej cu care s-au aprobat, pe judeYe, m<surile 
propuse pentru punerea în stare de siguranY< a construcYiilor hidrotehnice, cu termene şi 
responsabilit<Yi. 

 
CAPITOLUL IX 

Asigurarea securit<Yii energetice 

Dup< cum se stipuleaz< şi în Strategia de Securitate NaYional< a României, 
reconfigurarea strategiei de securitate energetic< a României, în consonanY< cu strategia 
energetic< a Uniunii Europene, reprezint< o cale esenYial< de promovare a valorilor şi 
intereselor statului român. Un rol important în garantarea securit<Yii naYionale - prin prisma 
condiYiilor economico-sociale - îi revine asigur<rii securit<Yii energetice, prin adaptarea 
operativ< şi optimizarea structurii consumului de resurse energetice primare şi 
creşterea eficienYei energetice.  

În acest sens, în şedinYa Consiliului din luna septembrie, ministrul economiei şi 
finanYelor a prezentat Strategia energetic< a României pentru perioada 2007 – 2020. 

În conYinutul Strategiei s-a pus accent pe obiectivul general al sectorului 
energetic, reprezentat de satisfacerea necesarului de energie, atât în prezent, cât şi pe 
termen mediu şi lung, la un preY cât mai sc<zut, adecvat unei economii moderne de piaY< 
şi unui standard de viaY< civilizat, în condiYii de calitate, siguranY< în alimentare, cu 
respectarea principiilor dezvolt<rii durabile.  

S-a apreciat c< Strategia energetic< a României pentru perioada 2007 - 2020 
asigur< menYinerea preYurilor la energie la un nivel corelat cu suportabilitatea 
consumatorilor din România, prin utilizarea raYional< a surselor primare de energie 
naYionale şi prin asigurarea funcYionalit<Yii pieYelor de energie. Aplicarea prezentei strategii 
se bazeaz< pe dezvoltarea pieYelor concurenYiale de energie electric<, gaze naturale şi 
resurse energetice. România va fi integrat< în piaYa regional< de energie, unde va avea un 
rol important.  

Pentru buna funcYionare a sectorului energetic şi dezvoltarea acestuia este 
necesar< crearea unui climat stabil şi predictibil în ceea ce priveşte cadrul legislativ şi de 
reglementare. 

De asemenea, Strategia are în vedere implicarea României în proiecte 
importante cum ar fi proiectul „Nabucco” şi conducta de petrol ConstanYa - Trieste. În acest 
context, Guvernul a lansat şi un concept privind diplomaYia energetic< având în vedere 
l<rgirea acestuia la pieYe cum ar fi cea din jurul M<rii Caspice, Orientul Apropiat sau Africa 
de Nord, sau, într-o perspectiv< mai îndep<rtat<, chiar resursele energetice ale Americii 
Latine.   st
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Strategia stabileşte moderniz<rile necesare pentru asigurarea securit<Yii în 
aprovizionare cu gaz şi cu energie electric<. Totodat<, au fost preluate proiectele 
investiYionale ale unor sectoare private cum sunt cele ale petrolului şi se estimeaz< ca 
pân< în 2020 s< se focalizeze o forY< investiYional< important< pentru aceast< zon<.  

În privinYa competitivit<Yii, strategia stabileşte direcYiile necesare pentru 
dezvoltarea pieYei interne şi deschiderea acesteia conform reglement<rilor europene.  

DiscuYiile în cadrul Consiliului au relevat o apreciere pozitiv< asupra 
documentului elaborat, acestuia lipsindu-i îns< o serie de elemente importante care s<-l 
fac< aplicabil.  

S-a menYionat, în primul rând, problema stimul<rii producYiei autohtone de 
biocarburanYi, problem< profund legat< de dezvoltarea unor politici de obYinere a biomasei. 
România nu are înc< o politic< prin care s< stimuleze dezvoltarea acestui sector în 
agricultur<, cu atât mai mult cu cât subvenYia este direct< şi, în loc s< beneficieze de ea 
companiile româneşti, beneficiaz< companii str<ine. Astfel, Guvernului României i s-a 
recomandat s< genereze o politic< de stimulare a agricultorilor români, care s< beneficieze 
de subvenYiile alocate, în scopul dezvolt<rii plantaYiilor de biomas<. 

În alt< ordine de idei, Preşedintele Consiliului a subliniat c< strategia energetic< 
trebuie s< cuprind< şi un capitol care s< vizeze reducerea consumurilor de energie, fie c< 
este vorba de consumul industrial, fie de cel casnic. Aceste politici pot fi generate prin 
reglement<ri care s< stimuleze reducerea consumurilor energetice. 

O alt< opinie exprimat< de c<tre membrii Consiliului a fost cea referitoare la 
reanalizarea oportunit<Yii cre<rii unei concentr<ri de societ<Yi produc<toare de energie, 
având în vedere c< exist< riscul ca o concentrare a unit<Yilor de producYie energetic< s< 
genereze o diminuare a competiYiei şi a interesului de retehnologizare, implicit pentru marii 
furnizori de energie, cum ar fi Mintia, Turceni, Rovinari. 

În referire la aceeaşi problematic<, s-a subliniat existenYa unor neconcordanYe 
între strategia energetic< propus< de Guvern şi foaia de parcurs din Tratatul de aderare. În 
acest sens, trebuie f<cute corel<ri astfel încât România s<-şi respecte angajamentele, aşa 
cum au fost ele f<cute la momentul semn<rii Tratatului de aderare, având în vedere, 
totodat<, şi documentul Uniunii Europene „Energia şi transportul european”, care are o 
anex< special< pentru România.  

În consecinY<, membrii Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii au convenit ca 
Strategia energetic< a României pentru perioada 2007 - 2020 s< fie completat< cu 
observaYiile de mai sus şi prezentat<, spre analiz< şi decizie, în cadrul unei şedinYe 
ulterioare a Consiliului. 

O alt< tem< referitoare la asigurarea securit<Yii energetice a României a 
constituit-o analiza stadiului de intrare în funcYiune şi a perspectivei continu<rii investiYiilor 
la Centrala Nuclear< de la Cernavod<. În acest context, au fost stabilite o serie de m<suri 
care au vizat intrarea în funcYiune, în intervalul august-septembrie al anului 2007, a 
Reactorului II de la Cernavod<, precum şi crearea condiYiilor pentru r<cirea Reactoarelor III 
şi IV prin lucr<ri care urmeaz< s< fie efectuate pe Dun<re.  
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CAPITOLUL X 

Numiri în funcYie şi avansarea în grad, participarea la examenul pentru 
acordarea gradului de general, precum şi unele aspecte privind protecYia social< a 

militarilor 

Potrivit competenYelor şi atribuYiilor conferite de lege, în anul 2007, Consiliul a 
avizat numirea în funcYiile prev<zute în statele de organizare cu grad de general-
locotenent, viceamiral, similare şi superioare acestora,  a aprobat participarea la examenul 
pentru acordarea gradului de general şi propunerile de acordare a gradelor de general 
(similare).  

Fiecare situaYie a fost analizat< Yinând seama de prevederile legale în domeniu 
şi de îndeplinirea cu stricteYe a obiectivelor de restructurare, redimensionare şi 
operaYionalizare a instituYiilor sistemului naYional de ap<rare.  

În cadrul şedinYelor CSAT s-a analizat şi tematica structurii de forYe şi personal 
în Armata României, rezultând aspecte referitoare la riscul diminu<rii resurselor umane, ca 
urmare a mutaYiilor de pe piaYa forYei de munc< din România şi redisloc<rilor de forYe care 
au avut loc în contextul transform<rii Armatei.  

Diminuarea resursei umane se poate manifesta atât cantitativ, din cauza 
creşterii dificult<Yilor în atragerea de personal, cât mai ales calitativ, prin alternativele pe 
care le vor avea la dispoziYie anumite categorii de personal (gradaYii voluntari,  
personalul cu calific<ri cerute pe piaYa civil< a muncii - ingineri, medici, jurişti etc.) sau 
în ceea ce priveşte menYinerea personalului în diverse zone defavorizate. 

Sc<derea relativ< a atractivit<Yii carierei militare, în contextul oportunit<Yilor 
oferite de integrarea european< şi creşterea economic< din Yara noastr< poate declanşa 
consecinYe în avalanş<, precum sc<derea nivelului preg<tirii de specialitate, alterarea 
moralului trupelor, sc<derea prestanYei şi creşterea corupYiei. 

Gestionarea acestui risc presupune un complex de m<suri pe termen lung în 
domeniul militar şi politico-militar, precum şi în relaYia cu societatea civil< (şcolarizare, 
bugetare, campanii de imagine privind cariera militar< etc.). 

Consiliul a fost informat permanent asupra principalelor probleme sociale ale 
personalului militar activ, în rezerv< şi în retragere privind salarizarea, pensiile militare, 
problema locuinYelor, asigurarea asistenYei medicale şi a condiYiilor de recreere, odihn< şi 
recuperare. S-a apreciat c< aceste probleme trebuie s< fie în atenYia factorilor de 
conducere din ministerele şi instituYiile din domeniile ap<r<rii, ordinii publice şi informaYiilor 
de securitate şi s-a recomandat Guvernului ca soluYionarea lor s< fie realizat< cu prilejul 
adopt<rii sau modific<rii actelor normative în domeniu. 

 

 

* 

*   * 

În şedinYele Consiliului s-au analizat şi alte probleme referitoare la organizarea 
şi coordonarea activit<Yilor care privesc ap<rarea, ordinea public< şi activitatea de 
informaYii, contrainformaYii şi de securitate, adoptându-se hot<râri corespunz<toare 
domeniilor vizate.  st
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ANUL 2008 - PERSPECTIVE STRATEGICE 
 

Elementele care au caracterizat mediul internaYional de securitate în anul 2007 
vor continua s< se manifeste şi în 2008: reaşezarea relaYiilor de putere dintre principalii 
actori ai politicii mondiale, redefinirea rolului unor organizaYii internaYionale de securitate şi 
al unor alianYe regionale sau bilaterale, diversificarea riscurilor asimetrice în paralel cu 
menYinerea riscurilor convenYionale, accentuarea competiYiei pentru accesul la resurse 
energetice, continuarea utiliz<rii forYei militare în calitate de instrument de politic< extern<, 
coexistenYa proceselor de globalizare/integrare cu cele de fragmentare la nivel politic, 
economic, social şi cultural, accentuarea fenomenului schimb<rilor climatice etc. 

Va continua s< se manifeste tensionarea relaYiilor dintre centrele de putere, ca 
urmare a punctelor de vedere diferite cu privire la modalit<Yile de soluYionare a conflictelor 
şi crizelor, precum şi a competiYiei în promovarea propriilor interese. 

Summit-ul AlianYei de la Bucureşti (2-4 aprilie 2008) va juca un rol important în 
continuarea procesului de transformare politic< şi militar< a NATO. Principalele domenii în 
care se aşteapt< adoptarea unor decizii cu ocazia Summitului sunt: extindere (cel mai 
probabil, cu unul sau cu toate cele trei actuale state candidate din Balcani), operaYii (cu 
accent asupra ISAF şi KFOR), parteneriate (cu decizii referitoare atât la intensificarea 
relaYiilor cu state precum Australia, Noua Zeeland<, Japonia, Coreea de Sud, dar şi la 
parteneriatele tradiYionale ale NATO – Parteneriatul Euro-Atlantic, Dialogul Mediteranean, 
IniYiativa de Cooperare de la Istanbul) şi combaterea noilor tipuri de ameninY<ri la adresa 
securit<Yii (cu accent asupra ap<r<rii anti-rachet<, securit<Yii energetice, securit<Yii 
împotriva atacurilor cibernetice). Îmbun<t<Yirea capabilit<Yilor militare va fi, de asemenea, 
un subiect prioritar pe agenda Summitului.  

Capacitatea Uniunii Europene de a se afirma în calitate de actor global va fi 
influenYat< de eficacitatea misiunii pe care aceasta o va implementa în Kosovo, dup< 
definitivarea statutului provinciei. Negocierea problemei Kosovo va reprezenta un test 
pentru legitimarea Uniunii Europene ca for internaYional, capabil s< gestioneze o situaYie 
dificil< în sfera sa de influenY<. 

Anul 2008 va fi marcat la nivelul UE de procesul de ratificare de c<tre fiecare 
dintre statele membre a Tratatului de la Lisabona, etap< esenYial< pentru intrarea în 
vigoare a acestui tratat, începând cu 2009. Va continua dezbaterea asupra reformei 
bugetului UE pentru perioada 2014-2020, evaluarea („controlul de s<n<tate“) asupra 
reformei realizate în domeniul Politicii Agricole Comune, precum şi negocierea pachetelor 
de proiecte legislative în domeniul energie-schimb<ri climatice. În acelaşi timp, Africa tinde 
s< capete importanY< strategic< pentru Uniune (prin implicarea în crizele umanitare de pe 
continentul african - Sudan, Ciad, Republica Centrafrican<). 

TendinYa de diminuare a relevanYei ONU ca for gestionar al problemelor 
umanit<Yii va continua, ca urmare a dificult<Yilor de reacYie şi a incapacit<Yii de adoptare a 
deciziilor în cele mai importante aspecte ale securit<Yii internaYionale. 

Terorismul internaYional va continua s< reprezinte un pericol deosebit de grav, 
fiind principala ameninYare la adresa securit<Yii globale, atât pentru structura şi coeziunea 
economico-social<, cât şi pentru securitatea indivizilor şi a statelor. 

În ceea ce priveşte fenomenul militar, accentul se va pune pe adaptarea la 
cerinYele r<zboaielor viitorului, în scopul configur<rii şi înzestr<rii forYelor în mod adecvat. 
ForYele armate europene vor continua s< fie afectate de mobilitatea şi capacitatea de 
dislocare reduse, precum şi de insuficienta dezvoltare a capacit<Yilor de proiecYie a forYei şi 
culegere a informaYiilor. st
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În acest context, în cursul anului 2008, activit<Yile înscrise în programul 
Consiliului Suprem de Ap<rare a X<rii vizeaz<: continuarea moderniz<rii instituYiilor care au 
responsabilit<Yi în domeniul securit<Yii naYionale; abordarea, într-o manier< integratoare, 
sistemic< şi comprehensiv< a obiectivelor de securitate intern<; contracararea pro-activ< şi 
eficient< a terorismului pe teritoriul naYional; optimizarea, perfecYionarea şi creşterea 
eficienYei strategiilor de prevenire şi combatere a criminalit<Yii; perfecYionarea 
mecanismelor de gestionare a crizelor. 

De asemenea, în anul 2008, Consiliul va analiza şi, funcYie de fiecare situaYie în 
parte, va dispune m<surile necesare pentru consolidarea statutului României în cadrul 
AlianYei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, concomitent cu înt<rirea capacit<Yii Y<rii 
noastre de a acYiona ca vector dinamic al politicilor vizând securitatea euro-atlantic< şi 
pentru înt<rirea poziYiei statului nostru în raport cu statele membre ale AlianYei şi Uniunii 
Europene, conferindu-i, în acelaşi timp, statutul de Yar< furnizoare de securitate. În acelaşi 
timp, în continuarea preocup<rilor privind asigurarea securit<Yii energetice şi având în 
vedere importanYa tematicii pe agenda regional< şi european<, Consiliul va analiza şi 
implicaYiile particip<rii României la proiectele regionale din domeniul energetic. 

Totodat<, în Programul de activitate al CSAT pentru anul 2008 sunt prev<zute 
m<suri şi acYiuni pentru asigurarea securit<Yii în regiunea M<rii Negre, prin exercitarea 
celui de-al treilea mandat de Yar< coordonatoare a Grupului de Lucru privind combaterea 
criminalit<Yii, în special a formelor ei organizate, constituit în cadrul OrganizaYiei de 
Cooperare Economic< a M<rii Negre (OCEMN), respectiv prin participarea structurilor 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la operaYiunile comune şi la ReYeaua 
European< de Patrule, organizate sub egida AgenYiei Europene pentru Gestionarea 
Cooper<rii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene -
FRONTEX. 

O importanY<, cel puYin egal<, are stabilirea m<surilor pentru prezervarea 
intereselor naYionale şi a integrit<Yii teritoriale a României, în contextul securit<Yii comune şi 
a ap<r<rii colective europene şi euroatlantice. În consecinY<, se va introduce în Programul 
de activit<Yi al CSAT pentru anul 2008, trimestrul IV, analizarea şi avizarea unui Plan 
permanent de ap<rare a teritoriului României, în context aliat.  

În consens cu obligaYiile sale constituYionale, Consiliul Suprem de Ap<rare a 
X<rii va veghea permanent la îndeplinirea responsabilit<Yilor ce-i revin şi la modul de 
punere în aplicare a hot<rârilor adoptate de c<tre instituYiile din cadrul sistemului securit<Yii 
naYionale. 

 
CONSILIER DE STAT,  
SECRETARUL CONSILIULUI SUPREM  
DE AP;RARE A X;RII 
General-maior 
   ION OPRIŞOR 
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