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Capabilități și interoperabilitate pentruintervenția română-bulgară, de specialitate,
la eveniment chimic-biologic-radiologicnuclear-explozivi
Axa prioritară 3: O regiune sigură
Obiectiv specific 3.1: Îmbunătățirea gestionării riscului comun în zona transfrontalieră
Rezumatul proiectului
Proiectul are în vedere îmbunătățirea capacității de reacție și a capabilităților serviciilor de
intervenție în caz de urgență, ca urmare a schimbărilor recente apărute în legislațiile naționale.
Scopul proiectului este de a îmbunătăți modul în care se desfășoară, pe teren, activitățile specifice
ale acestor servicii, sub coordonarea structurilor specializate din cadrul Poliției, imediat după ce
un asemenea eveniment chimic-biologic-radiologic-nuclear-explozivi cu putere mare (CBRNe) a
avut loc.
Obiectivul strategic al proiectului este de a asigura existența unui sistem de reacție rapidă
în cazul unor urgențe de tip CBRNe la nivelul zonei transfrontaliere româno-bulgare, capabil să
furnizeze/să utilizeze în mod eficient serviciile puse la dispoziție de ambele părți, în beneficiul
populației din întreaga zonă.
Unitățile de intervenție CBRNe polițienești din ambele țări vor primi echipamente identice, cu
ajutorul cărora vor colecta datele care să le ajute să evalueze situația în ceea ce privește tipul de
eveniment, amploarea și factorii responsabili, reinstaurând, în același timp, controlul și securitatea
în zonă. Dispozitivele de depistare rapidă a contaminărilor CBR vor fi puse la dispoziția forțelor
de intervenție împreună cu mijloacele necesare pentru transferul datelor către autoritățile care
se ocupă cu gestionarea situațiilor de urgență, asigurându-se astfel o reacție adecvată și eficientă
la acest tip de evenimente. Unitățile operative vor beneficia de echipament specializat pentru
colectarea probelor, care vor fi apoi folosite de către Institutul Național pentru Fizica Materialelor
(INFM) pentru realizarea estimările necesare în vederea evaluării efectelor pe termen lung și a
posibilităților de diminuare a acestora.
Astfel, proiectul prevede mijloacele necesare pentru implementarea Deciziei E.C. 2008/617/
JHA, privind cooperarea transfrontalieră între unitățile de intervenție specială, cu scopul unei
gestionări integrate gestionare integrată a urgențelor CBRNe la nivel regional.

Provocări teritoriale comune
Diverse materiale chimice, biologice și radioactive periculoase (materiale periculoase) sunt
prezente în zona transfrontalieră româno-bulgară, rezultate în urma transporturilor, proceselor
tehnologice, sau sub formă de reziduuri ale întreprinderilor industriale, dar și ca rezultat al unor
posibile acțiuni criminale datorate contextului geopolitic.
Urgențele legate de materiale periculoase se numără printre preocupările majore ale autorităților,
având în vedere caracterul lor transnațional și efectele asupra mediului, populației și economiei.
Stabilirea caracterului urgent al unei situații într-un stadiu cât mai incipient este esențială pentru
planificarea unei intervenții și remedieri eficiente din punctul de vedere al costurilor. Astfel,
începând cu anul 2015, atât în România, cât și în Bulgaria, unitățile specializate ale forțelor
de poliție au fost integrate sistemelor naționale de urgență, fiindu-le atribuite responsabilitățile
specifice ale factorilor de intervenție rapidă în caz de evenimente CBRN. Îndatoririle legale ale
unităților de poliție încep de la misiunile de salvare a vieților omenești și securizare a zonei, până
la colectarea de informații pe baza cărora este identificat tipul de urgență cu care se confruntă
și colectarea e probe. Proiectul pune la dispoziție toate aceste mijloace și inițiază de asemenea,
crearea RENFLAB, un laborator regional de criminalistică a mediului, care va funcționa ca un
organism certificat de analiză la nivel regional. Decizia CE 2008/617/JHA furnizează cadrul necesar
pentru înființarea unităților CBRNe de reacție rapidă, interoperabile, de către România și Bulgaria,
care vor acționa la nivel regional, zona transfrontalieră urmând să fie considerată o singură zonă
continuă, fără restricții de trecere a frontierei.

Principalul obiectiv al proiectului
Grantul FERD permite dotarea unităților de intervenție rapidă din zona de frontieră, într-un mod
coordonat și integrat, punându-le acestora la dispoziție atât fondurile necesare, cât și o puternică
platformă de interconectare pentru organizațiile aflate de ambele părți ale frontierei, pentru a se
asigura astfel o foarte bună colaborare și îndeplinirea obiectivelor strategice ale proiectului într-o
perioadă relativ scurtă de timp.
Rezultate așteptate
Proiectul va dota unitățile specializate de intervenție CBRNe din zona de frontieră cu echipamente
de ultimă generație pentru detectarea materialelor periculoase, pe lângă mijloacele necesare
unei deplasări rapide și unei izolări eficiente a materialelor respective.
Proiectul pune accentul pe asigurarea unui grad optim de interoperabilitate, la toate nivelele,
între unitățile de intervenție CBRNe de o parte și de alta a frontierei, cu scopul de a se pune astfel
bazele unui parteneriat care să asigure protecția întregii zone transfrontaliere.
Forța regională integrată de reacție rapidă CBRNe, capabilă să opereze în caz de urgență și
amenințări tehnologice, la nivelul standardelor și cerințelor UE, este compusă din:
• Unități mobile specializate pentru investigații chimice și în caz de radiații
Aceste unități constituie un instrument ultraspecializat folosit de forțele de reacție rapidă
în cazul unor incidente CBRNe de o mare complexitate, pentru identificarea rapidă a tipului
de materiale periculoase prezente la fața locului. Configurația acestor unități a rezultat în
urma analizei tipului preponderent de evenimente CBRNe întâlnite în zona transfrontalieră,
dar și din analiza periodică efectuată de structurile guvernamentale specializate cu privire
la riscurile de apariție a unor astfel de evenimente CBRNe în zona de referință. Unitățile
au la dispoziție echipament specializat, care include un robot de intervenție controlat de
la distanță, echipat cu senzori de detectare a eventualelor pericole chimice și radiologice,
sistem de scanare cu raze X, sisteme spectrometrice pentru detectarea materialelor
chimice toxice, echipamente pentru detectarea pericolelor nucleare și radiologice, sisteme
de manipulare a dispozitivelor explozive, dispozitive de protecție și decontaminare a
personalului și dispozitive de comunicare.
• Numărul de unități CBRNE disponibile pentru intervenții pirotehnice - 4
Aceste unități sunt folosite în cazul intervențiilor CBRNe din zona transfrontalieră, fiind
echipate cu dispozitivele necesare pentru preluarea controlului în timpul intervențiilor
CBRN legate de prezența unor explozivi de mare putere. Unitățile mai dețin, de asemenea,
echipament integrat pentru detectarea și identificarea materialelor chimice, biologice și
nucleare periculoase, precum și dispozitivele necesare de comunicare, pentru o raportare
acurată de la fața locului și pentru o bună coordonare a intervenției.
• Unități de transport în condiții de securitate al probelor chimice, biologice, radioactive
În cazul incidentelor CBRNe, forțele speciale de intervenție rapidă ale Poliției reprezintă
singurele structuri din cadrul sistemului național de management al situațiilor de urgență
care au autoritatea și competența de a procura, colecta și transporta probele CBRNe de
la fața locului, pentru stabilirea factorilor responsabili. Unitatea mobilă va avea rolul de
a transporta probele colectate din întreaga zonă transfrontalieră de echipele speciale de
intervenție CBRNe la laboratoarele autorizate. Unitatea mobilă va fi echipată cu toate
mijloacele necesare pentru a asigura un transport în condiții sigure a materialelor, și fără
ca acestea să sufere o deteriorare sau o contaminare încrucișată în timpul transportului sau
influența unor factori externi.
Toate aceste unități le vor fi distribuite în mod egal echipelor CBRNe din România și Bulgaria.

Laborator autorizat
CBRN va menține un parteneriat (oficial) cu nou creatul Laborator Partener “RENFLAB”, din cadrul
INFM, care va implica un schimb de abilități științifice și expertiză esențiale și va asigura cadrul
necesar de confidențialitate și securitate pentru efectuarea analizelor materialelor periculoase.
Colaborarea cu Laboratorul Partener le va conferi, de asemenea, structurilor CBRNe ocazia de
a lua parte la studiile de cercetare și dezvoltare a noilor tehnologii, menite să acopere golurile
existente în termeni de capabilități, precum și de a coopera cu anumiți experți în definirea celor
mai bune practici privind analiza criminalistică în domeniul materialelor CBRNe.
În cadrul proiectului JEROME, RENFLAB va fi dotat cu un analizator de particule, care va fi
folosit pentru a măsura dimensiunea particulelor potențial periculoase din probele solide, lichide
sau gazoase colectate. Stabilirea cu precizie a dimensiunii particulelor constituie un parametru
important și necesar în estimările privind gradul de răspândire în mediul înconjurător al unui posibil
contaminant, riscurile cu care se confruntă persoanele care au inhalat/ingerat contaminantul
respectiv și, de asemenea, în identificarea sursei posibile a acestuia și în estimarea gradului de
degradare chimică în care se află sau în identificarea unor soluții pentru izolarea lui.
Spectrometrul de fluorescență de raze X. Dispozitivul constituie o metodă rapidă și precisă
de stabilire a compoziției și concentrației elementelor din probele colectate. Eficiența lui se
datorează în special faptului că nu depinde de starea chimică a atomului, ceea ce înseamnă
că poate detecta potențialul toxic al elementelor inclusiv la nivelul moleculelor sau la nivelul
structurilor dure, cum ar fi cele metalice sau ceramice. Prin urmare, cu ajutorul acestui dispozitiv,
urmele de contaminanți pot fi detectate inclusiv în structurile materialelor de construcție sau în
structura solului din zona afectată.

Partenerii și beneficiarii proiectului
Partenerii români

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor este cel mai mare institut
din România dedicat cercetării și dezvoltării în domeniul fizicii starii condensate și al materialelor.
INCDFM se dezvoltă ca un centru de excelență pentru cercetare și formare (studii doctorale, de
masterat, cursuri de specializare) și oferă un cadru propice pentru cercetarea interdisciplinară
în domeniul științei materialelor. Domeniul de cercetare cuprinde fizica solidului (cercetare teoretică) și Nanostructuri si materiale funcționale pentru aplicații in domeniul energiei, tehnologiei
informației și pentru medicină și protecția mediului. INCDFM beneficiază de o nouă infrastructură
de cercetare, achiziționată în ultimii 5-7 ani, cu echipamente de ultimă generatie, pentru sinteza
si prelucrarea materialelor, caracterizarea proprietăților fizice, optice și structurale, cu un accent
puternic pus pe domeniul legat de știința suprafețelor și interfețelor. Conducerea institutului manifestă o politică de dezvoltare echilibrată intre cercetarea fundamentala și cea aplicată.

Aflat la numai 65 de km de granița România-Bulgaria, INCDFM este atât cea mai apropiată, cât și
cea mai mare infrastructură de cercetare pentru investigarea materialelor. Suplimentar cercetătorilor de înaltă calificare și tehnicienilor specializați, INCDFM beneficiază de o infrastructură nouă
de cercetare, dezvoltată în ultimii ani, ce are în dotare cele mai avansate echipamente științifice
pentru caracterizarea proprietăților structurale, optice și fizice ale materialelor, precum și un laborator certificat pentru analiza chimică a materialelor avansate.
INCDFM dezvoltă un nou centru, RITecC (~3500 mp spatiu pentru laboratoare), dedicat aplicațiilor, care include deja o infrastructură de analiză a materialelor relevante pentru mediul înconjurător (XPS, GC-MS, HRTEM+ tomografie de electroni ) în valoare de 2M€ și care corespunde
multora dintre nevoile acestui proiect.

Analize structurale, morfologice și compoziționale în INCDFM
Microscopul Electronic cu Transmisie de Înaltă Rezoluție (pana la nivel atomic)

Morfologie, structură cristalină și hărți ale
compoziției elementale ale specimenelor

Rezonanță electronică de spin
Analiza impurităților

Simulari controlate de gaze toxice și explozibile
utilizând o stație de mixare a gazelor

Spectroscopie fotoelectronică de raze X
Analize de suprafață capabile să indentifice specii atomice și legături chimice

Analiza 3D a suprafețelor prin microscopie cu forță atomică (AFM)

Topografia suprafeței

Spectroscopie de absorbție a razelor X

Cromatografie de gaze și spectrometrie de masă

Structura locală cu selectivitate atomică
Difracție cu raze X pentru pulberi, filme subțiri, materiale de volum

Structura cristalină a probelor

Caracterizare optică a materialelor
Obținerea amprentelor materialelor
Spectroscopia de absorbție UV-VIS-NIR
în materiale solide și lichide

Analize chimice și structurale

Spectrometria de absorbție în infraroșu

Analize de termoluminescență

Istoricul materialelor: vârsta, istoricul de
iradiere, dozimetrie retrospectivă
Măsurători ale unghiului de contact

Tensiunea suprafețelor,
capacitatea de udare/aderare

Amprenta specimenului/probei

Spectroscopie pentru măsurători de fotoluminescență

Structura electronică a materialelor

Spectroscopie Raman

Compoziția chimică și structura moleculară

Analize termofizice
Comportamentul materialelor într-o gamă largă de parametri ambientali: temperaturi (de la -270⁰C
până la 1600⁰C), presiune (de la 10-3 Pa până la 1 GPa), câmpuri magnetice ( până la 14 T). INCDFM
este si unicul institut de cercetare din Romania care dispune de facilităti de spectroscopie Mössbauer.

PREZENTARE GENERALĂ A SERVICIULUI
PENTRU INTERVENȚII ȘI ACȚIUNI SPECIALE (SIIAS)
Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale constituie unitatea centrală a Poliției Române
care operează în domeniul cunoscut sub denumirea de acțiuni și intervenții speciale, o activitate
complexă prin natura amenințărilor la care este expusă.
Înființarea SIIAS în cadrul Inspectoratului General al Poliției dovedește capacitatea de adaptare
instituțională la nevoile de securitate ale societății. Stabilirea standardelor profesionale ale statului
de drept și implicit respectarea drepturilor omului au create premisele pentru compatibilitatea cu
unitățile de elită ale organelor de poliție din statele membre ale UE.

Vocația europeană a Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale a fost stabilită în aprilie
2007, când unitatea a devenit membru cu drepturi egale al Grupului Atlas, un grup înființat ca
reacție a structurilor Uniunii Europene la valul de atacuri teroriste inițiat pe 11 septembrie 2001
și la exacerbarea crimelor violente comise în spațiul european. Grupul include ca membri forțele
de poliție din 41 de state membre ale Uniunii Europene.
Începând cu anul 2008, SIIAS a devenit, de asemenea, membru al Rețelei Europene de Eliminare
a Dispozitivelor Explozive, un grup european al unităților de intervenție pirotehnică din statele
membre UE, dar și din alte state invitate.
Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale are ca obiect de activitate participarea la misiuni de
recuperare a ostaticilor, capturare a criminalilor deoebit de periculoși, misiuni de protecție apropiată, misiuni de intervenție CBRNe și pirotehnică.
În domeniul acțiunilor și intervențiilor speciale, unitatea a accesat fonduri europene în cadrul
programului ISEC2011 și a implementat două proiecte.
Proiectul SARES – Intervenție Specială în Situații Limită, derulat din 2013 până în 2016, a fost
dezvoltat în parteneriat cu Unitatea Specială de Intervenție din Bulgaria (SUCT). În cadrul acestui
proiect, șase exerciții au fost efectuate împreună cu partenerii bulgari, plus o sesiune de trageri

experimentale și au fost organizate mai multe grupuri focus pe tema asaltului. Bugetul proiectului
a fost de 309,131.73 euro.

Proiectul SCAP – Întărirea capacității de acțiune în cazurile de amenințări cu dispozitive explozive
improvizate a fost un alt proiect dezvoltat de SIAS între 2013 și 2016. Proiectul a fost dezvoltat în
parteneriat cu Unitatea Specială de Intervenții din Bulgaria – SUCT.
În cadrul proiectului au avut loc 5 activități de pregătire, 6 vizite de lucru, schimburi de
experiență și un test de încărcături speciale pentru neutralizarea dispozitivelor explozive.
Peste 100 ofițeri de poliție au participat din partea Forțelor Române de Poliție la antrenamente,
și peste 35 de echipe bulgare de intervenție pirotehnică. Finanțarea din partea Uniunii Europene
pentru acest proiect a fost de 339.548.88 euro. Antrenamentele au fost coordonate de experți ai
Uniunii Europene.

Creșterea capacității de intervenție a Poliției Române în lupta împotriva terorismului constituie
în prezent principala preocupare a Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale, fiind realizată
prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene, via Fondul Intern de Securitate, cu
perioada de implementare 2016-2019. Bugetul acestui proiect este de 17.923.194 lei. Scopul
acestui proiect este de a pune la dispoziția structurilor de intervenție din cadrul Poliției Române
tehnicile și materialele specifice și de a asigura participarea la sesiuni de pregătire pentru minim
523 ofițeri de poliție din cadrul unităților de intervenție.

Dezvoltarea celor două proiecte în parteneriat cu Unitatea Specială de Intervenție din Bulgaria
a condus la uniformizarea și armonizarea tacticilor și tehnicilor de intervenție. Cele două proiecte
vor fi unificate în cadrul proiectului JEROME, un proiect care încearcă să îndeplinească dezideratul
Deciziei JHA 617-2008 privind acordarea de sprijin reciproc între unitățile speciale de intervenție
din statele membre UE.

Partenerii bulgari

Unitate Specială de Combaterea Terorismului (SUCT)
MINISTERUL DE INTERNE, BULGARIA
Unitatea Specială pentru Combaterea Terorismului a fost înființară în anul 1979, ca rezultat al
creșterii activității teroriste în întreaga Europă în decursul anilor ’70, iar reflecția ei în Republica
Bulgaria a fost denumită „Batalionul Independent Operativ Motorizat” (SOMB) din cadrul Structurii
Ministerului de Interne. Structura inițială a Unității avea o bază militară. În 1992 unitatea a fost
reorganizată, primind denumirea curentă de Unitatea Specială de Combatere a terorismului
(SUCT), iar din 2013, ca urmare a schimbării legii Ministerului de Interne, Unitatea de Geniști a
devenit parte integrantă din SUCT.
Unitatea specială de Combatere a Terorismului (SUCT) este o secție specializată din cadrul
Ministerului de Interne, aflată sub comanda directă a Secretarului General pentru activități contrateroriste, protejarea obiectivelor strategie și de mare importanță și combaterea crimelor grave.

Conform domeniului de activitate, agenții SUCT desfășoară misiuni de prevenire și neutralizare
a activităților teroriste, misiuni de eliberare a ostaticilor, identifică și neutralizează dispozitivele
explozive improvizate și dezvoltă mijloacele tehnice necesare pentru desfășurarea acestor
activități. De asemenea, se ocupă cu analizele fizico-chimice și evaluarea specializată a explozivilor,
substanțelor necunoscute, dispozitivelor explozive și componentelor acestora; organizează, de
asemenea, și asigură protecția oficialilor Ministerului de Interne, a altor oficialități ale statului
și reprezentanți ai diferitelor organizații, în timp ce aceștia își desfășoară activitatea, conform
atribuțiilor, și participă la operațiuni speciale împreună cu departamentele de poliție regionale.
În timpul misiunilor de eliberare a ostaticilor, luare în custodie a persoanelor deosebit de
periculoase, în situațiile în care se confruntă cu persoane înarmate și atunci când o dictează
specificul anumitor situații tactice, în timpul procedurilor de manipulare a explozivilor și a
dispozitivelor explozive improvizate, agenții SUCT au dreptul legal de a folosi arme de foc, explozive,

materiale pirotehnice, dispozitive chimice și tehnice care fac parte din dotarea Unității. Agenții
poartă echipament special de protecție și echipament care le garantează siguranța personală și le
protejează identitatea, atunci când au nevoie să izoleze zona, să oprească sau să redirecționeze
traficul civil pe rute ocolitoare, să oprească pentru un timp alimentarea cu apă, gaz sau să întrerupă
telecomunicațiile.

Începând cu anul 2007, Unitatea Specializată pentru Combaterea Terorismului a devenit membră
a Centrului European de Contraterorism pentru Unitățile Speciale de Intervenție ale Poliției
„ATLAS”.
Începând cu anul 2008, Unitatea de Geniști bulgară au devenit membră ai Rețelei Europene EOD
- organizația europeană CBRNe oficială.
Proiecte europene ale SUCT:
• HOME/2011/ISEC - Întărirea capacității de acțiune în caz de amenințări legate de dispozitive
explozibile improvizate - partener al GIRP (SIAS) - 381,130 euro
• HOME/2011/ISEC - Intervenții speciale în situații de urgență - partener al GIRP (SIAS) + 275,432 euro
• Fondul de “Securitate Internă” - Modernizarea bazei de antrenament și consolidarea
măsurilor de protecție împotriva atacurilor teroriste cu bombă - 3,000,000 euro
• INTERREG V-A România-Bulgaria - JEROME - Capabilități și interoperabilitate pentru
intervenția comună româno-bulgară, de specialitate, la eveniment chimic – biologic –
radiologic – nuclear- explozivi de mare putere - partener al INFM și GIRP (SIIAS) - 6,000,000
euro.

Unitatea de Geniști este formată din mai multe echipe de intervenție specializate pentru o
reacție rapidă pe teritoriul Bulgariei, în caz de evenimente CBRNe. În momentul în care astfel
de materiale periculoase sau explozive sunt depistate, aceste echipe conduc investigațiile pe
teren și colectează probele în colanorare cu alte structuri operative din cadrul Ministerului de
Interne. Unitatea depistează, identifică și neutralizează dispozitivele explozive improvizate și
dezvoltă mijloacele tehnice necesare pentru desfășurarea unor activități cum ar fi investigații
fizico-chimice, evaluarea dispozitivelor explozive și a substanțelor periculoase necunoscute,
desfășoară investigațiile tehnice și colaborează cu celelalte unități din Ministerul de Interne, în
cazul accidentelor industriale majore, elaborează planuri de intervenție și stabilește capabilitățile
pentru trupele CBRNe.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM
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