
PROBABIL NU ESTE CAZUL
SĂ TE ALARMEZI, 

DAR…

GHID DE CONDUITĂ
ANTITERORISTĂ



Instituţiile şi persoanele juridice, altele decât cele din componenţa SNPCT, precum şi 
persoanele fizice care au cunoştinţă despre date şi indicii privind comiterea, favorizarea ori 
finanţarea actelor de terorism, au următoarele obligaţii: (1) să sesizeze, de îndată, autorităţile 
competente în domeniu; (...) (3) să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor pe linia 
prevenirii şi combaterii terorismului, la solicitarea autorităţilor competente.

(art. 9 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului)
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FIECARE DINTRE NOI 
TREBUIE SĂ CUNOASCĂ:  

CE 
POATE FACE PENTRU 

A PREVENI... CUM 
SĂ REACŢIONEZE 

ÎN SITUAŢIA UNUI 
INCIDENT CU 

POTENŢIAL DE 
NATURĂ TERORISTĂ...

CARE 
TREBUIE SĂ FIE 

RELAŢIA CU 
AUTORITĂŢILE...
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CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE... ALBASTRU PRECAUT

În România, activitatea de prevenire şi combatere a 
terorismului se organizează şi se desfăşoară în mod 
unitar, sub coordonarea tehnică a Serviciului Român de 
Informaţii,  în cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Terorismului (SNPCT).

Strategia de acţiune a Serviciului Român de Informaţii 
este eminamente preventivă, axată pe cunoaşterea şi 
reducerea factorilor de risc/ vulnerabilităţilor care ar 
putea favoriza sau agrava nivelul de ameninţare teroristă. 

Acest obiectiv major este realizat prin adaptarea şi 
consolidarea capabilităţilor interne, dublate de practicarea 
unei permanente cooperări la nivel naţional în cadrul 
SNPCT şi cu parteneri externi.

Modificarea nivelului de alertă teroristă se face cu 
aprobarea Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la 
propunerea Serviciului Român de Informații.

Serviciului Român de Informaţii îi revine sarcina de a 
face publică modificarea nivelului de alertă teroristă, prin 
intermediul mass-media.

VERDE

Nivelul de alertă SCĂZUT
se instituie şi se menţine atât 
timp cât la nivel naţional este 
puţin probabilă organizarea unui 
atentat terorist.

ALBASTRU

Nivelul de alertă PRECAUT
se instituie atunci când se 
evidenţiază existenţa unui risc 
de producere a unui atentat 
terorist.

GALBEN

Nivelul de alertă MODERAT
se instituie atunci când există un 
risc general de producere a unui 
atentat terorist, estimându-se 
că acesta este posibil.

PORTOCALIU

Nivelul de alertă RIDICAT
se instituie atunci când există un 
risc semnificativ de producere a 
unui atentat terorist estimându-
se că acesta este probabil.

ROȘU

Nivelul de alertă CRITIC
se instituie atunci când există un 
risc iminent de producere a unui 
atentat terorist.
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CUM TREBUIE SĂ REACŢIONAŢI 
PENTRU A PREVENI...

TEL VERDE
ANTITERORIST
0800.800.100

Serviciul Român de Informații a pus la dispoziţia cetăţenilor linia telefonică permanentă şi 
gratuită TelVerde - 0800.800.100 pentru semnalarea riscurilor teroriste - un partener de 
dialog permanent cu populaţia, care poate furniza date referitoare la:

π persoane care manifestă interes pentru procurarea de substanţe care ar putea fi folosite în  
 scopuri teroriste
π persoane care confecţionează, deţin, transportă/manipulează ilegal, armament, muniţii,  
 substanţe  care ar putea fi folosite în scopuri teroriste
π acţiuni ale unor persoane care ar putea conduce la perturbarea funcţionarii unor obiective  
 strategice de importanţă deosebită
π prezenţa repetată sau prelungită a unor persoane neautorizate în zona unor obiective care  
 ar putea constitui ţinte ale unor atacuri teroriste (misiuni diplomatice străine, obiective  
 militare NATO aflate pe teritoriul României, sedii ale unor instituţii internaţionale etc.)
π interesul nejustificat al unor persoane pentru studierea sau obţinerea de date referitoare la  
 obiective importante pentru viaţa social-economică
π tendinţa unor persoane de a fotografia sau filma obiective care sunt supuse unor restricţii  
 privind aceste activităţi
π staţionarea îndelungată şi nejustificată a unor autoturisme în apropierea unor zone de  
 importanţă deosebită, misiuni diplomatice sau alte locuri în care prezenţa populaţiei este  
 numeroasă
π interesul unor persoane pentru studierea insistentă a unor locuri aglomerate (gări feroviare  
 sau de metrou, aerogări, mari centre comerciale, obiective turistice, sportive sau culturale)
π chestionarea nejustificată în legătură cu subiecte care, la prima vedere, nu ar prezenta  
 interes (programul de funcţionare al unor instituţii, momente ale zilei de maximă   
 aglomeraţie, momentul schimbării personalului care asigură paza la ambasade) însă pot fi  
 utile în perspectiva planificării unui atac terorist
π interesul unor persoane pentru studierea insistentă a căilor de acces feroviar, rutier,   
 subteran, aerian, fără a avea motive plauzibile în acest sens 

Informaţii suplimentare se pot găsi şi pe site-ul Serviciului Român de Informaţii www.sri.ro
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CUM TREBUIE SĂ REACŢIONAŢI...
...ÎN CAZUL ÎN CARE LA SEDIUL 

INSTITUŢIEI DVS. SE PRIMEȘTE O 
AMENINŢARE TELEFONICĂ “CU BOMBĂ”...

ESTE RECOMANDABIL:

π să reţineţi fiecare cuvânt pe care îl rosteşte persoana respectivă

π să încercaţi să obţineţi date suplimentare, dacă persoana nu indică locul de amplasare a   

    dispozitivului exploziv sau momentul posibilei detonări

π să comunicaţi apelantului că în clădire se află oameni şi că detonarea dispozitivului exploziv s-ar    

    putea solda cu moartea sau rănirea gravă a multor persoane nevinovate

π să daţi atenţie deosebită zgomotelor de fond (specifice spaţiilor deschise/ închise) care ar putea  

    oferi un indiciu cât de mic despre locul din care se efectuează apelul telefonic

π să ascultaţi cu atenţie vocea (bărbat, femeie), tonalitatea acesteia (calmă, nervoasă), eventual,  

    accentul şi dificultăţile de vorbire

DUPĂ ÎNCHEIEREA CONVORBIRII: 

π informaţi imediat administraţia, respectiv persoana desemnată/ abilitată să gestioneze astfel de  

   situaţii la nivelul instituţiei dumneavoastră 

π apelaţi numărul unic de urgenţă “112” şi transmiteţi mesajul primit

π rămâneţi la dispoziţia organelor de anchetă, ce se vor deplasa la faţa locului, pentru a da      

   detaliile necesare soluţionării situaţiei
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CUM TREBUIE SĂ REACŢIONAŢI...

 

 

 

...ÎN CAZUL ÎN CARE LA SEDIUL 
INSTITUŢIEI DVS. SE PRIMEȘTE 

O AMENINŢARE SCRISĂ CARE 
SEMNALEAZĂ UN ATAC TERORIST...

să păstrați intacte 
toate materialele (plicuri, suporturi de memorie, e-mail etc.) pentru a nu 
altera calitatea dovezilor, acestea constituind elemente esențiale pentru 

identificarea amenințării 
şi a autorului.

ESTE RECOMANDABIL:

DUPĂ PRIMIREA MESAJULUI:

informaţi imediat administraţia, 

respectiv persoana desemnată/ 

abilitată să gestioneze astfel 

de situaţii la nivelul instituţiei 

dumneavoastră

apelaţi numărul unic de urgenţă 

“112” şi transmiteţi date despre 

ameninţarea existentă

rămâneţi la dispoziţia organelor 

de anchetă ce se vor deplasa la 

faţa locului, pentru a da detaliile 

necesare soluţionării situaţiei.
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CUM TREBUIE SĂ REACŢIONAŢI...
...ÎN CAZUL DESCOPERIRII ÎN INCINTA 

INSTITUŢIEI DVS. A UNUI COLET PE CARE 
ÎL CONSIDERAŢI “SUSPECT”...

π informaţi imediat administraţia, respectiv persoana desemnată/ abilitată să gestioneze astfel de 

situaţii la nivelul instituţiei dumneavoastră.

REGULI GENERALE DE AUTOPROTECȚIE: 

π nu atingeţi obiectul/ coletul atât timp cât vi se pare suspect (unele dispozitive explozive sunt  

   astfel construite încât mişcarea acestora conduce la iniţiere/ explozie)

π nu tăiaţi nicio legătură şi nu dezlipiţi etichetele, sigiliile etc. (o sfoară sau cablul care face   

   legătura cu un mecanism de declanşare poate iniţia explozia)

π scoateţi toate materialele inflamabile din vecinătatea coletului pentru a preveni un incendiu, dar  

   fără să vă apropiaţi de obiectul/ coletul suspect

π nu folosiţi surse de căldură în apropierea coletului, acestea putând cauza volatilizarea sau      

   dilatarea substanţelor toxice existente în acesta

π evitaţi transmisiile pe frecvenţă radio în apropierea obiectului considerat suspect, deoarece  

   poate determina iniţierea/ explozia acestuia

π persoana autorizată/ structura abilitată din cadrul instituţiei dumneavoastră pune în aplicare  

   planul propriu de evacuare în caz de urgenţă

π persoana autorizată apelează numărul unic de urgenţă “112” şi transmite date despre      

   ameninţarea existentă  

π până la sosirea autorităţilor, persoana autorizată/ structura abilitată din cadrul instituţiei  

   dumneavoastră impune măsurile necesare asigurării pazei/ supravegherii coletului respectiv  

   şi interzicerii apropierii oricărei persoane de acesta pentru a nu fi iniţiat din imprudenţă sau a nu  

   produce victime în cazul unei explozii premature

π la sosirea autorităţilor ce vor neutraliza obiectul/ coletul suspect, persoana autorizată/ structura  

   abilitată din cadrul instituţiei dumneavoastră informează cu privire la toate aspectele constatate
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Sub coordonarea Serviciului Român de Informaţii, o dată cu declararea crizei teroriste, în 

România se activează Centrul Național de Acțiune Antiteroristă (CNAA) - abilitat să gestioneze 

măsurile de soluţionare a situaţiei, inclusiv sub aspectul relaţiei de comunicare pro-activă cu 

populația, direct sau prin intermediul mass-media/ new-media. 

POPULAȚIEI ÎI SUNT TRANSMISE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA:

π caracteristici generale ale atacului terorist

π potenţiali suspecţi

π restricţii de circulaţie rutieră/ pietonală, precum şi rute ocolitoare 

π drumurile şi rutele folosite în caz de evacuare

π modalităţi de evitare a blocajelor în trafic în cazul în care evacuarea a început

π moduri de obţinere a ajutorului de specialitate

π locurile de evacuare/ prim-ajutor

π modalităţi de informare (stadiul demersurilor de soluţionare a crizei teroriste/ măsuri de  

    autoprotecţie a populaţiei/ recomandări/ solicitări de sprijin din partea autorităţilor): site-uri  

   oficiale, emisiuni informative radio-TV, reţele de socializare etc. (cu precizări legate de surse  

    autorizate de referinţă)

CE TREBUIE SĂ CUNOAŞTEŢI... 
...CÂND SE ANUNŢĂ PUBLIC 

INSTITUIREA NIVELULUI DE ALERTĂ 
ROȘU - CRITIC (ATAC TERORIST)
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CE TREBUIE SĂ FACEŢI... ...CÂND VĂ AFLAŢI ÎN LOCUL ÎN CARE 
SE PRODUCE ATACUL TERORIST...

ÎNAINTEA SOSIRII FORȚELOR DE INTERVENȚIE LA LOCUL ATACULUI TERORIST:
π fugiți, dacă este posibil şi, prin aceasta nu vă expuneţi astfel încât viaţa să vă fie pusă în pericol!
π ascundeți-vă, dacă în imediata dvs. apropiere există un loc sau un obiect/ zid/ maşină care să vă  
    protejeze!

DACĂ VĂ ASCUNDEȚI ÎNTR-O ÎNCĂPERE: 
π  blocați uşa de acces (folosiţi încuietorile sau baricadaţi uşa cu obiecte de mobilier)!
π stingeți toate luminile şi opriţi toate sursele de zgomot!
π puneți telefonul pe modulul silenţios (fără vibraţii)!
π întindeți-vă pe sol şi îndepărtaţi-vă de ferestre!
π ajutați-i şi pe alţii să fugă, doar după ce, sunteţi sigur, că viaţa dvs. nu mai este în pericol! 
π spuneți-le despre pericol şi persoanelor care se află în apropierea zonei atacului terorist, pentru  
   ca acestea să nu se expună inutil! 
π identificați ieşirile de urgenţă!

DACĂ SITUAȚIA VĂ PERMITE:
π apelați numărul  unic de urgenţă 112
π  sau telefon 0800.800.100
π comunicaţi operatorului locul exact al atacului şi numărul estimativ al persoanelor aflate la faţa  
   locului (atacatori, victime)
π răspundeţi clar şi cât mai detaliat la toate celelalte întrebări ale operatorului
π încercați să nu intrați în panică

DACĂ SITUAȚIA VĂ PERMITE, PUTEȚI SALVA VIEȚI PRIN ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR 
CELOR CARE AU NEVOIE:
π folosiţi obiecte de vestimentaţie, pe care le aveţi la îndemână, pentru oprirea hemoragiei   
    (improvizaţi garouri din eşarfă/ cravată/ curea/ şiret)
π ajutaţi persoanele rănite să stea în poziţii comode, care să le permită să respire cât mai uşor
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RECOMANDĂRI:

π dacă locuiţi în zona în care se desfăşoară atacul terorist nu vă părăsiţi locuinţa

π nu permiteţi accesul străinilor în locuinţă

π nu răspândiţi informaţii dacă vă este interzis de autorităţi!

π nu răspândiţi zvonuri (inclusiv în mediul virtual), pentru a nu produce panică!

 

CE TREBUIE SĂ FACEŢI 
SAU SĂ NU FACEŢI...

...CÂND VĂ AFLAŢI ÎN LOCUL ÎN CARE 
SE PRODUCE ATACUL TERORIST...

informați imediat 
autoritățile cu privire la 
orice acțiune, obiect şi/ 
sau persoană suspectă, 
prin apelarea numărului 

unic de urgență 
112

în cazul 
în care linia telefonică 

de urgență este 
suprasolicitată, alte 

aspecte legate de criza 
teroristă în derulare pot 
fi semnalate şi la nr. de 

telefon 
0800.800.100

SOLICITĂRI:
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