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Introducere 

 

 
 

 Lucrarea de față reprezintă o încercare modestă de promovare la nivel 

european a unui manual în domeniul intelligence-ului de afaceri care să cuprindă 

cunoștințele de bază necesare specialiștilor acestui domeniu. 

 Intelligence este cunoașterea care rezultă în urma colectării, procesării și 

analizei informațiilor. Scopul intelligence-ului este utilizarea în procesul decisional 

de către factorii politici ai statului ori într-o organizație. Intelligence-ul de Securitate 

Națională se referă la intelligence-ul colectat și utilizat pentru protejarea statului față 

de o amenințare internă sau externă. Acest capitol va prezenta ce este intelligence și 

va descrie ciclul său, etapele derulate pentru a produce un produs final, plin de înțeles 

și acționabil. De asemenea, va fi prezentat rolul celor doi profesioniști principali de 

intelligence, specialistul ce culege informațiile și analistul intelligence. În continuare, 

va fi descrisă într-o scurtă expunere ce este o agenție de intelligence și o comunitate 

de intelligence. La final, va fi prezentată evoluția și istoria intelligence-ului național, 

prin descrierea celor mai importante sisteme natgionale de intelligence, cu un accent 

mai mare pe cea a SUA ca fiind, cel mai probabil, cea mai puternică din lume. 

Intelligence Competitiv (IC) este o funcție distinctă într-o organizație și un 

domeniu major în sectorul de afaceri. IC este procesul de colectare și analiză a 

informațiilor pentru susținerea sistemului decizional al organizației în scopul 

realizării obiectivelor tactice și strategice. IC a luat naștere și s-a dezvoltat în ultimele 

trei până la patru decenii. În acest capitol vom descrie evoluția IC și modul în care 

funcționează în interiorul organizației. Procesul IC va fi prezentat cu accent pe faza 

de colectare. 
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CAPITOLUL 1 

 

 

1. Ce este Intelligence 
 

 

 Intelligence poate fi definit ca o "formă specializată de cunoaștere ... care 

informează liderii, ajutând în mod unic în procesul decisional și luarea hotărârilor" 

(Moore, 2007). În mod similar, Fleisher și Bensoussan (2003) definesc intelligence 

drept produsul rezultat din colectarea, prelucrarea, analiza, evaluarea și interpretarea 

tuturor informațiilor disponibile pentru luarea deciziilor și planificarea unui curs de 

acțiune. Cu alte cuvinte, intelligence se referă la activitatea prin care se colectează 

informațiile și după ce este interpretată și evaluată, aceasta este utilizată de părțile 

interesate în stabilirea unui plan de acțiune bine informat. Astfel, scopul intelligence 

poate fi văzut ca dobândirea de cunoștințe care va ajuta și le va permite celor 

interesați - "consumatorii de intelligence" - să facă pașii potriviți pentru atingerea 

obiectivelor strategice. 

Altfel, scopul colectării de informații este acela de a elimina sau de a reduce 

incertitudinea pentru factorii de decizie guvernamentali (Clapper 1995).  

Într-adevăr, informațiile exacte, cuprinzătoare și cel mai important, la timp, pot 

duce la decizii mai eficiente făcute de funcționarii de stat. În ciuda faptului că 

termenul "intelligence" este de obicei utilizat în legătură cu utilizarea și luarea 

deciziilor de către entitățile guvernamentale în ceea ce privește deciziile de politică 

militară sau internațională, este, de asemenea, o temă larg răspândită în afaceri și în 

lumea corporațiilor. Ar trebui să fie evident că, având informațiile potrivite în afaceri, 

poate oferi un avantaj competitiv fiecărei persoane sau unei organizații. Competiția 

moderna de afaceri este atât de provocatoare încât, pentru a supraviețui și a putea 

prospera, managerii, directorii și factorii decizionali de vârf trebuie să aleagă 

opțiunile potrivite și să ia măsurile potrivite pentru a lua deciziile corecte. Prin 

urmare, informațiile corecte și utilizarea acestora pot ajuta la alegerea opțiunilor de 

decizie, fie în lumea afacerilor, fie în afacerile de stat și internaționale. Având în 



8 
 

vedere că acest capitol se concentrează pe intelligence-ul privind securitatea națională 

și politica externă, materialul prezentat în cele ce urmează se va referi exclusiv la 

securitatea națională. 

Intelligence în ceea ce privește securitatea națională reprezintă datele și 

informațiile colectate care urmăresc să asigure protecția unui stat de amenințările 

externe sau interne. Cu toate acestea, este mai mult decât un produs informativ. Este 

un proces, de asemenea. De fapt, esența intelligence constă în acest proces, care, așa 

cum va fi discutat mai jos, constituie o chestiune dificilă și complicată. Mai ales în 

ceea ce privește securitatea națională, incertitudinea și ambiguitatea domină mediul 

în care se iau deciziile în fiecare stat-națiune (Murray și Gimsley, 1994). 

Obiectivul intelligence este acela de a duce la luarea unor decizii adecvate. 

Acestea vor oferi, la rândul lor, mijloacele de realizare a obiectivelor strategice 

stabilite în prealabil de către funcționarii de stat sau de guvern și factorii de decizie 

politică. 

După cum devine evident, procesul de intelligence implică două părți sau 

grupuri majore: cei care colectează și analizează datele și informațiile și cei care 

primesc, adică destinatarii finali care iau decizii cu privire la informațiile colectate (și 

analizate). In intelligence-ul de securitate națională, prima poate fi personalul militar, 

al unităților de aplicare a legii sau al unei agenții de intelligence de stat. Acestea din 

urmă includ politici de înaltă calitate și factori de decizie. Acesta este de obicei șeful 

statului și alți oficiali de rang înalt ai statului. 

 

1.1. Ciclul Intelligence 

 

Ciclul de intelligence este setul de activități implicate în procesul de luare a 

unei bune decizii. Primul pas este stabilirea nevoilor, pe baza solicitării factorilor de 

decizie. Acest lucru înseamnă că, aceștia din urmă vor cere informații ce vor servi cel 

mai bine în atingerea obiectivelor strategice. Astfel, această etapă inițială va trebui în 

mod necesar să includă elaborarea unui plan de procedură ulterioară, adică cum să 

obțineți date și informații și ce să faceți cu ele. 
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Al doilea pas este actul real de colectare a datelor și informațiilor brute. O 

multitudine de metode pot fi folosite în această etapă, dintre care unele vor fi 

discutate mai târziu. Inițial, pe măsură ce disciplina intelligence a început să se 

dezvolte, colectarea datelor depindea mult de o simplă observație sau de o 

interacțiune umană. Cu toate acestea, pe parcursul evoluției sale, intelligence a 

început să dobândească mai multe metode de colectare a datelor și a informațiilor. 

Noile tehnologii au făcut posibil ca intelligence să se bazeze mai puțin pe factorul 

uman și să exploateze noi mijloace care acumulează date.   

În continuare urmează analiza informațiilor colectate. Aceasta este probabil cea 

mai critica si esențială etapă în ciclul intelligence. Analiza poate fi definită ca 

"aplicarea calificată a metodelor și proceselor științifice și ne-științifice prin care 

indivizii interpretează datele și informațiile pentru a produce constatări patrunzatoare 

de intelligence și recomandări actionabile pentru factorii de decizie" (Fleisher și 

Bensoussan, 2003). O discuție mai detaliată privind analiza va fi prezentată mai jos. 

Pasul următor este diseminarea intelligence-ului către părțile interesate. Prin 

această etapă, produsul de intelligence final ar trebui să ofere o perspectivă clară 

consumatorilor de intelligence, adică un produs de informare semnificativ, util și 

exploatabil, pe baza căruia se va constitui politică și decizia lor. Acesta nu este un pas 

simplu, deoarece comunicarea dintre colectorii / analiștii de intelligence și 

consumatorii de intelligence (factorii de decizie) poate juca un rol vital în modul în 

care aceștia din urmă vor gestiona și utiliza rezultatul intelligence-ului. Comunicarea 

rezultatelor intelligence-ului trebuie să se facă într-o manieră clară și precisă, 

deoarece orice neconcordanță sau omisiune ar putea duce la interpretări greșite, la 

denaturare și, prin urmare, la o judecată și la o decizie slabă și incorectă. 

Deși pasul anterior este adesea considerat ca fiind cel final în ciclul de 

intelligence, totuși mai este încă unul, care este la fel de important pentru restul: etapa 

de evaluare. Acest al cincilea și ultimul pas are legătură cu colectarea de feedback și 

evaluarea dacă informațiile colectate și analizate satisfac cerințele și nevoile părții 

interesate, adică factorii de decizie. Astfel, ciclul poate începe din nou și repeta pașii 

de mai multe ori, până când în cele din urmă se ating obiectivele strategice. 
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Figure 1. Ciclul intelligence 

1.2. Colectorul de Informații  

"It is pardonable to be defeated, but never to be surprised."  

  Frederick the Great 

De-a lungul istoriei, spionajul a fost cea mai obișnuită metodă utilizată pentru 

colectarea datelor în scopuri de intelligence. Spionajul reprezintă actul de obținere a 

informațiilor care sunt păstrate în secret față de deținătorul de informații, fără 

permisiunea acestuia din urmă. Practica este clandestină și, de obicei, ilegală și 

pedepsită de lege. La nivel de stat, spionajul este folosit pentru a aduna informații 

vitale despre un inamic actual sau potențial, în scopuri militare. O modalitate 

eficientă de a face acest lucru este infiltrarea rândurilor inamicului. Spionul sau 

agentul de spionaj este persoana care pătrunde în teritoriul inamic și colectează tot 

felul de date referitoare la dimensiunea, puterea și abilitățile dușmanului. El sau ea 

poate face acest lucru prin observare sau prin surse umane, de obicei cu ajutorul unui 

informator. Spionul, în calitate de expert instruit, poate să ia și o varietate de roluri 
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pentru a îndeplini sarcina de culegere a datelor, precum și diferențierea informațiilor 

importante de informațiile nesemnificative și evaluarea valorii materialului colectat. 

Deși spionajul este probabil una dintre cele mai cunoscute forme de colectare a 

informațiilor, cu siguranță nu este singură. Și în ciuda faptului că cultura populară și 

mass-media prezintă spionajul ca principală - și poate cea mai interesantă - metodă de 

colectare a informațiilor, cu siguranță nu este un sinonim pentru toate disciplinele de 

colectare a informațiilor. Chiar dacă a fost oarecum adevărat în trecut, acum 

colectarea de informații bazată pe interacțiunea umană este doar una dintre metodele 

folosite pentru colectarea datelor și informațiilor. Aceasta este de obicei menționată 

cu termenul HUMINT (Human Intelligence). Dar multe alte metode sunt utilizate 

astăzi pentru colectarea informațiilor intelligence. Unele dintre ele sunt codificate 

(criptanaliză sau COMINT), aeronave sau fotografii prin satelit (Imagery intelligence 

sau IMINT), informații inteligente sau informații colectate cu tehnologii (TECHINT), 

iar cercetarea în publicații deschise sau informații sunt colectate prin informații din 

surse deschise (OSINT). 

1.3. Analistul Intelligence 

“I never guess. It is a capital mistake to theorize before one has data. 

Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.” 

   —Sir Arthur Conan Doyle, author of Sherlock Holmes stories   

Analistul intelligence este profesionistul care transformă datele brute, colectate 

din mai multe surse și în diverse moduri, după cum să discutat mai sus, într-o 

informație inteligibilă, astfel încât să poată fi utilizată pentru a facilita deciziile la 

nivel superior. Analistul descompune informațiile în componente cheie și contribuie 

la planurile de acțiune pentru a înțelege, preveni și neutraliza amenințările. Ca parte a 

rețelei de securitate națională, slujba analistului este extrem de importantă, deoarece 

reduce ambiguitatea și oferă înțelesul și înțelegerea asupra multitudinii de date 

colectate. Analistul este cel care organizează datele primite, le examinează, le 

estimează și le evaluează. Prin munca sa, el sau ea identifică amenințări și ajunge la 

ipoteze și deduceri realiste despre ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Astfel, 
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rezultatul analistului este esențial pentru a facilita factorilor de decizie înțelegerea, 

prin cunoaștere și introspecție, șip e baza cărora vor lua deciziile corecte. 

Practic, analiza intelligence își propune să răspundă la întrebările despre pașii 

tactici care trebuie luați în operațiunile curente, dar și să prezică comportamentul 

adversarului în viitor. Prin urmare, analistul trebuie să pună împreună diferite piese 

ale puzzle-ului și să creeze cea mai bună imagine posibilă (adică produsul 

intelligence) pentru consumatorii de intelligence; o imagine care este plauzibilă, 

obiectivă și plină de sens. Ar trebui să fie o imagine care să prezică evenimente și 

comportamente viitoare, bazate pe fapte, prin raționamentul expertului și procesarea 

competență a intelligence-ului. Cu siguranță, nu ar trebui să fie rezultatul prezicerii. 

În prezent, o problemă în analiza intelligence este că informația este mult mai 

mult decât trecutul și deseori perplexă și dificil de descifrat. Cu alte cuvinte, în timp 

ce în trecut problema avea de a face cu lipsa de informații, astăzi există o multitudine 

de informații pentru a fi filtrate și interpretate. Această abundență de informații 

evidențiază nevoia de a avea multe instrumente de colectare și interpretare a 

informațiilor. Aceasta este o problemă care a determinat Laboratorul de Cercetare al 

Forțelor Aeriene din Statele Unite în 1999 să elaboreze unul dintre primele ghiduri 

menite să ajute analistul de informații în supraîncărcarea datelor (Patterson, Roth, 

Woods, 1999). Datorită cantităților mari de informații disponibile astăzi, analiștii 

intelligence trebuie să fie într-o poziție nu numai să se ocupe de ea, ci să aleagă pe 

cea potrivită, adică cea care este relevanță și are valoare pentru consumatorul de 

intelligence. Rezultă că activitatea analistului intelligence este extrem de solicitantă, 

atât din punct de vedere cognitiv cât și psihologic. 

1.4. Agențiile de Intelligence 

O agenție de intelligence este o agenție guvernamentală responsabilă cu 

colectarea, analizarea și utilizarea informațiilor în sprijinul obiectivelor de securitate 

națională, de aplicare a legii, militare și de politică externă. Colectarea informațiilor 

poate fi atât vizibilă, cât și ascunsă și poate include spionajul (HUMINT), 

criptanaliza (COMINT), interceptarea comunicării, cooperarea cu alte organizații și 
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evaluarea surselor publice (OSINT). Agențiile de intelligence pot furniza următoarele 

servicii guvernelor lor naționale. 

• Avertizare într-o fază incipientă de abordare a crizelor. 

• Ajută la recunoașterea intențiilor inamicilor actuali sau potențiali, fie interni, 

fie externi, în sfera internațională. 

• Asistă în planificarea apărării naționale și operațiunilor militare, prin 

furnizarea de informații relevante. 

• Protejează de informații sensibile secrete de acțiunile agențiilor și serviciilor 

de intelligence ale adversarului național (contra-intelligence). 

• Acționează pentru a influența rezultatul evenimentelor, pentru a proteja 

interesele naționale și securitatea națională. 

În general, există o distincție între "intelligence de securitate" și "intelligence 

extern". Primul se referă la amenințările interne (de exemplu, terorismul), în timp ce 

acesta din urmă implică obținerea de informații referitoare la activitățile politice sau 

economice ale statelor străine. Unele agenții au mers până la a fi implicate în 

asasinarea, traficul de arme, loviturile de stat, plasarea dezinformării (propagandă), 

precum și alte operațiuni sub acoperire, pentru a-și susține propriile interese sau 

interesele guvernelor. Astfel de acte constituie infracțiune conform legii multor 

națiuni. Cu toate acestea, ele sunt mai mult sau mai puțin acceptate ca mijloc necesar 

pentru asigurarea și promovarea intereselor naționale ale statului. 

1.5. Comunitatea de Intelligence 

             Comunitatea de intelligence se referă la agenții publice și guvernamentale, 

precum și la agenții private care colectează, acumulează și raportează informații care 

aparțin securității internaționale sau naționale. De exemplu, în Statele Unite, 

comunitatea de intelligence include Agenția Centrală de Intelligence (CIA), Agenția 

Națională de Securitate (NSA), Biroul Federal de Investigații (FBI), Departamentul 

de Trezorerie și alte departamente din cadrul fiecărei categorii de forțe armate. În 

plus, comunitatea include persoane fizice și companii care se angajează să furnizeze 

servicii de colectare sau analiză a informațiilor pentru guvern, corporații sau persoane 
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fizice sau care publică știri intelligence pentru publicul larg. Un exemplu este Jane’s, 

o companie care oferă acum informații despre capabilitățile militare globale ca gamă 

de servicii, inițial un editor de informații despre transport maritim și aviație. 

           Multe informații colectate de cei angajați în comunitatea de intelligence provin 

din surse disponibile publicului, cum ar fi ziarele, revistele, programele de radio și 

televiziune și, bineînțeles, internetul. Cu toate acestea, informații foarte importante se 

produc și prin contacte secrete și prin spionaj electronic. În Statele Unite, de 

exemplu, Agenția Națională de Imagistică și Cartografie oferă informații geografice 

și vizualizarea terenurilor. 

            Comunitatea de informații globale include organizații precum Interpol, care 

urmărește să coordoneze și să împărtășească colectarea de intelligence. Recent, odată 

cu înființarea internetului ca mijloc comun și utilizat pe scară largă de comunicare și 

de schimb de informații, au existat multe discuții despre colectarea de informații 

împotriva vieții private. Un caz care a generat o mare controversă a fost cel al lui 

Echelon. Un program de supraveghere elaborat de SUA în anii 1960 pentru 

monitorizarea comunicațiilor militare și diplomatice ale Uniunii Sovietice și a 

blocului estic, Echelon a evoluat mai târziu în "... un sistem global de interceptare a 

comunicațiilor private și comerciale" (Gerhard, 2001). Pentru mai bine sau pentru 

mai rău, actele tragice ale terorismului din 11 septembrie 2001 au reușit să încline 

argumentele către partea care a susținut nevoia de a avea intetelligence mai mult și 

mai bun. 

1.6. Sisteme Naționale de Intelligence  

“War is ninety percent information.” 

—Napoleon Bonaparte 

În timpul războiului rece, unele sisteme naționale de intelligence, în special 

cele din principalele țări implicate, au crescut în dimensiune, putere și capacitate. 

Războiul rece era o perioadă în care intelligence-ul național a jucat un rol critic în 

menținerea securității naționale și în menținerea echilibrului internațional al puterii. 
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Cu toate acestea, această epocă a oferit ocazia că unele sisteme naționale de 

intelligence să evolueze dincolo de controlul guvernelor lor. Funcționarea în secret a 

constituit un element vital pentru succesul lor și, prin urmare, au solicitat ca 

operațiunile și informațiile pe care le colectează să rămână secrete, nu numai de la 

public, ci și de la majoritatea funcționarilor guvernamentali. Dezvoltarea tehnologiei 

ajută multe sisteme de intelligence să scape de controlul guvernamental, întărind 

astfel poziția lor și stimulând autonomia lor în stat. Aceasta, fără îndoială, reprezintă 

o problemă serioasă, deoarece, atunci când nu există o supraveghere adecvată și un 

control de către autorități, operațiunile unui sistem național de intelligence ar putea 

deveni în detrimentul guvernului și cetățenilor.  

 

Astăzi, majoritatea țărilor conduc agențiile de intelligence naționale, ca parte a 

politicii lor naționale de securitate. Tipul, amploarea, forța etc. ale fiecărui sistem 

național de intelligence depind de caracteristicile specifice ale statului: dimensiunea, 

puterea, resursele, dușmanii actuali sau potențiali și așa mai departe. În general, 

sistemele de intelligence din trei țări - Statele Unite, Uniunea Sovietică și Regatul 

Unit - au fost folosite ca modele pentru organizarea celor mai multe sisteme naționale 

de intelligence din întreaga lume. Sistemul american a fost adoptat de multe dintre 

țările care au intrat sub influența SUA după cel de-al doilea război mondial; cea a 

Uniunii Sovietice a fost instituită în majoritatea țărilor comuniste; iar cea a Regatului 

Unit a fost utilizată de majoritatea țărilor cu guverne parlamentare. 
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1.6.1. STATELE UNITE 

Fără îndoială, comunitatea de intelligence din Statele Unite este una dintre cele 

mai puternice din lume. De fapt, poziția dominantă a Americii ca superputere se 

datorează în mare parte agențiilor sale de intelligence. În timpul războiului rece, 

operațiunile de intelligence au fost de o importanță capitală pentru menținerea 

securității naționale și, prin urmare, menținerea echilibrului între părțile opuse. Din 

acest motiv, serviciul de intelligence din S.U.A. este considerat un produs al 

Războiului Rece, dezvoltat și format în această perioadă. Cu toate acestea, serviciul 

de intelligence al SUA are o istorie lungă, care merge mult mai departe decât 

Războiul Rece. 

Anii de inceput 

Ca funcție a guvernului american, intelligence a funcționat de la înființarea 

Republicii, oferind sprijin forțelor militare americane și îndrumând politicile SUA 

față de alte țări. În timpul războiului revoluționar, generalul George Washington a 

fost un practicant priceput și un utilizator de intelligence. Se spune că după ce a 

preluat conducerea Armatei continentale în 1775, Washingtonul a plătit un agent 

pentru a locui în Boston și a raporta în secret prin "corespondență secretă" despre 

mișcările forțelor britanice. Într-adevăr, el a recrutat un număr de agenți, a folosit 

metode secrete de raportare, a analizat datele brute colectate de agenții săi și, prin 

urmare, a dezvoltat multe modalități de a înșela armata britanică. 

Interesul Washingtonului în intelligence a fost continuat pentru președinția sa. 

Într-adevăr, în prima sa prezentare privind Starea Națiunii, în ianuarie 1790, a cerut 

Congresului fonduri pentru finanțarea operațiunilor de intelligence. Dar acest interes 

în intelligence a scăzut într-o oarecare măsură în administrația care a urmat, până la 

izbucnirea războiului civil american. În acea perioadă, conducerea Uniunii și a 

Confederației a văzut nevoia de intelligence și a stabilit propriile rețele de spionaj. În 

1863, primul organism de intelligence profesional a fost creat de forțele Uniunii, 

Biroul de Intelligence Militar. Biroul a fost desființat la sfârșitul războiului, dar 

serviciul secret a fost înființat în locul său în 1865, pentru combaterea contrafacerii. 
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Câțiva ani mai târziu, președintele Theodore Roosevelt a văzut potențialul de a 

folosi intelligence-ul în scopuri de politică externă, mai mult decât oricare dintre 

predecesorii săi până atunci. Se remarcă faptul că administrația Roosevelt a folosit 

agenții operativi de intelligence pentru a provoca o revoluție în Panama, justificând 

astfel anexarea Canalului Panama. În plus, în 1907, Roosevelt s-a bazat pe 

informațiile intelligence care au descris construcția militară japoneză pentru a 

justifica lansarea "Marii Flote albe", o flotă de șaisprezece nave de luptă care au 

încheiat o călătorie în întreaga lume, din decembrie 1907 până în februarie 1909 , ca 

o expunere a puterii navale americane. 

Primul Război Mondial 

Când Statele Unite au intrat în Primul Război Mondial, nu aveau o structură de 

intelligence coordonată. Președintele Woodrow Wilson nu a fost foarte pozitiv în a se 

baza pe spioni și a fost suspicioas față de practicile de intelligence. Cu toate acestea, 

șeful serviciului britanic de intelligence din Washington - și intelligence-ul britanic în 

general - au ajutat la schimbarea opiniei lui Wilson. Într-adevăr, serviciul britanic a 

dezvăluit americanilor că serviciile de intelligence germane acționau pentru a 

împiedica industria din S.U.A. și sectorul financiar să sprijine Marea Britanie. Mai 

mult, serviciile de intelligence britanice au prezentat americanilor informații despre 

nemții care încearcă să atragă pe guvernul mexican să se alăture Germaniei împotriva 

Statelor Unite. Aceste revelații, după ce l-au înfuriat pe președintele Wilson și au 

înfuriat publicul american, au avut drept rezultat declararea războiului împotriva 

Germaniei. 

În iunie 1917, în cadrul armatei a fost creată prima agenție de intelligence din 

SUA, cunoscută sub numele de "MI-8". Această agenție a fost responsabilă pentru 

decodificarea comunicațiilor militare și furnizarea de coduri pentru utilizare de către 

armată și Guvernul S.U.A. 

Al doilea război mondial 

Chiar înainte de intrarea în cel de-al doilea război mondial, președintele 

Franklin Roosevelt s-a bazat pe prietenii americani și britanici din străinătate pentru a 
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le oferi informații despre alte țări și despre intențiile liderilor lor. Un astfel de prieten 

a fost William J. Donovan, diplomat american și ofițer de intelligence, care a 

promovat crearea unei structuri de inftelligence centralizate, civile, care să 

completeze structura militară. Ca urmare a eforturilor sale, Donovan a fost numit de 

Roosevelt în 1941 ca și Coordonator al Intelligence-ului pentru a forma o agenție de 

intelligence civilă, cu scopul de a colecta și analiza informații în scopuri de securitate 

națională. Intrarea Statelor Unite în război a adus o nevoie imediată de informații 

pentru a sprijini operațiunile militare și planificarea strategică. 

Surpriza atacului asupra Pearl Harbor de către japonezi pe 7 decembrie 1941 a 

expus un eșec major din partea sistemului de intelligence al SUA. Cauza dezastrului 

de la Pearl Harbor poate fi atribuită slăbiciunilor semnificative atât în ceea ce privește 

colectarea de informații, cât și în analiza serviciilor de intelligence, dar și în lipsa 

unei coordonări între agenții, ceea ce a dus la lipsa furnizării factorilor de decizie de a 

difuza în timp util informațiile relevante. Intrarea Statelor Unite în război a evidențiat 

necesitatea imediată de a furniza informații adecvate pentru a sprijini operațiunea 

militară și planificarea strategică. Acest tip de sprijin a venit prin crearea și 

funcționarea Biroului de Servicii Strategice (OSS). Deși producția sa de informații a 

trecut în mare parte neobservată, OSS a fost un mare producător de intelligence și a 

fost un important teren de formare pentru o generație de operatori și analiști de 

intelligence. 

După război, determinarea liderilor americani că "niciodată" a nu mai permite 

un alt Pearl Harbor a determinat în mare măsură instituirea unei structuri centralizate 

de informații. În septembrie 1945, președintele Truman a abolit OSS, însă în dorința 

sa de a evita un alt Pearl Harbor, a emis o directivă executivă la 22 ianuarie 1946, 

înființând o Autoritate Națională de Intelligence, un Grup Central de Informații (CIG) 

"sub conducerea unui Director Central Intelligence "(DCI) și un Consiliu consultativ 

pentru intelligence. La 27 iulie 1947, președintele Truman a semnat Legea privind 

securitatea națională din 1947, creând un cadru de securitate națională postbelică, 

care a permis crearea Agenției Centrale de Intelligence. În cele din urmă, a fost 



19 
 

înființată o Agenție Centrală de Intelligence, singura agenție, în momentul creării 

acesteia, însărcinată cu o misiune "națională" de intelligence. 

CIA 

Înființarea Agenției Centrale de Intelligence a fost rezultatul unui compromis 

între cei care doreau un singur sistem intelligence și cei care doreau mai multe unități 

independente. Astfel, să născut conceptul de "comunitate de intelligence", care 

cuprinde personalul CIA, armata separată, marină și aeronave, departamentul de 

intelligence al Departamentului de Stat, Agenția Națională de Securitate (NSA), 

Agenția de Intelligence a Apărării (DIA) a unității de intelligence privind energia 

nucleară și a Biroului Federal de Investigații (FBI). 

Legea privind securitatea națională (1947), care a rămas cartea de bază pentru 

structura serviciilor de intelligence din S.U.A., a atribuit CIA cinci funcții specifice: 

1. Consilierea Consiliului Național de Securitate (CNS) în probleme de 

intelligence legate de securitatea națională. 

2. Recomandarea CNS a măsurilor de coordonare eficientă a activităților de 

intelligence ale departamentelor și agențiilor Guvernului. 

3. Colectarea și evaluarea intelligence-ului extern și asigurarea difuzării 

corespunzătoare a acesteia în cadrul Guvernului. 

4. Efectuarea de servicii suplimentare pentru alte agenții de intelligence, pe 

care CNS le consideră că pot fi realizate cel mai bine la nivel central. 

5. Executarea altor funcții și îndatoriri care au legătură cu serviciile de 

securitate națională, după cum poate cere CNS. 

În plus, CIA desfășoară o intervenție politică și economică subterane, război 

psihologic și chiar operații paramilitare în alte țări. După atacurile din 11 septembrie 

2001 și adoptarea Legii securității interne în anul următor, analiștii CIA s-au alăturat 

secțiilor de intelligence ale noului Departament pentru Securitate Internă, în timp ce 

alți ofițeri CIA au fost repartizați pentru a lucra în unitățile FBI. 
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În prezent, se presupune că CIA angajează 15 000 până la 20 000 de persoane 

cu normă întreagă în Statele Unite și câteva mii mai mult în străinătate. Funcțiile și 

politica CIA sunt definite de ordinele executive prezidențiale și de alte directive 

secrete ale CNS. Agenția, care cuprinde patru direcții principale responsabile cu 

serviciile de intelligence, operațiuni, administrație, știință și tehnologie, este condusă 

de un director și un director adjunct, ambii numiți de președinte cu confirmarea 

Senatului. După încheierea războiului rece, CIA s-a implicat din ce în ce mai mult în 

operațiunile de peste mări, oferind sprijin tactic direct pe câmpurile de luptă, cum ar 

fi Orientul Mijlociu, Balcani și Afganistan. 

FBI 

Înființată în 1908, rolul Biroului Federal de Investigații (FBI) este securitatea 

internă sau contraintelligence. Agenția operează sub jurisdicția Departamentului de 

Justiție al Statelor Unite, iar directorul FBI este sub Procurorul General. Spre 

deosebire de CIA, FBI are autoritatea de aplicare a legii. În plus, FBI și CIA 

cooperează în eforturile de contraintelligence și contraterorism, precum și în 

operațiunile de combatere a criminalității internaționale. În ciuda orientării sale 

asupra securității interne, FBI are o prezență în multe alte țări, ca o modalitate de o 

mai bună coordonare cu serviciile de intelligence străine. Cu toate acestea, uneori, 

Biroul desfășoară operațiuni în străinătate și oferă asistență și altor agenții de 

intelligence americane din interiorul său în afara granițelor americane. 

NSA 

Fiind cel mai puțin cunoscut din toate celelalte agenții de intelligence din 

S.U.A., Agenția Națională de Securitate (ANS) este cea mai mare ca personal și 

buget. A fost creată de o directivă prezidențială în 1952 și de atunci a rămas secretă, 

în cea mai mare parte. Funcția sa de bază este signal intelligence (SIGINT) - 

realizarea și ruperea codurilor. ANS este sub jurisdicția secretarului apărării, dar are 

un anumit grad de autonomie. În mare parte, operează de la sediul său din apropierea 

Washingtonului D.C., desfășurând o mare varietate de activități de spionaj electronic, 

utilizând unele dintre cele mai sofisticate tehnologii din lume. Unul dintre acestea 
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este programul de calculator "Echelon", care este susținut cu ajutorul agențiilor de 

intelligence din Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă. "Echelon" este 

construit pe o rețea globală de calculatoare și căutări automate prin comunicare 

electronică pentru cuvintele cheie preselectate. Dar, deși programul a fost creat cu 

intenția de a furniza informații în domeniul contraterorismului și al 

contrainformațiilor, acesta a ridicat îngrijorări serioase cu privire la libertățile civile, 

dat fiind faptul că acordă acces la mesajele și comunicările personale ale ANS. 

DIA 

Agenția de Intelligence a Apărării (DIA) a fost înființată în 1961 sub 

administrația Kennedy și a jucat un rol semnificativ în colectarea de informații, ca 

parte a comunității de intelligence americane în timpul Războiului Rece. Este 

principalul producător de informații pentru Departamentul Apărării și principalul său 

consilier în probleme de intelligence militar. Agenția furnizează informații politicilor 

civile și de apărare naționale și factorilor de decizie privind intențiile și capacitățile 

militare ale țărilor străine, precum și actorilor nestatali. DIA are angajați atât din 

personalul forțelor armate, cât și angajați civili. Aproape jumătate din întregul 

personal se află în străinătate. DIA este specializată în colectarea și analiza 

informației din surse umane (HUMINT), dar nu are autoritate de aplicare a legii. În 

ultimii ani, însă, DIA a fost afectată de controverse asupra practicilor sale de 

colectare a informațiilor, care include și tortura, printre altele. 

Alte agenții de intelligence 

Comunitatea de intelligence din S.U.A. cuprinde alte doisprezece agenții de 

intelligence separate. Acestea sunt: Intelligence-ul Forțelor Aeriene (Air Force 

Intelligence), Comandamentul de Intelligence și Securitate, Intelligence Paza de 

Coastă, Oficiul de Intelligence și Contraintelligence, Oficiul de Intelligence și 

Analiză, Biroul de Informații și Cercetare, Oficiul de Terorism și Intelligence 

Financiar, Oficiului Intelligence al Securității Naționale, Activitatea de Intelligence a 

Corpului Marin, Agenției Naționale de Intelligence Geo-Spațial, Oficiului Național 

de Cercetare și Oficiului Intelligence Naval. 
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1.6.2. RUSIA ȘI UNIUNEA SOVIETICĂ 

Uniunea Sovietică a fost dizolvată la începutul anilor 1990. Până atunci, KGB 

(Comitetul de Securitate al Statului) seamănă cu o combinație a serviciilor CIA 

americane, FBI și Secret Service (agenția responsabilă de protecția președintelui și a 

vicepreședintelui și a familiilor acestora). Această combinație de roluri străine de 

informații, contrainformații și de securitate internă într-o singură organizație a fost 

neobișnuită și oarecum ciudată. Totuși, acest vechi sistem sovietic a devenit modelul 

sistemelor naționale de informații din alte țări comuniste din întreaga lume. 

Istoria serviciilor de informații din Uniunea Sovietică începe în mod oficial cu 

Cheka, poliția secretă creată de bolșevici în 1917. Cheka a fost reorganizată în 1922, 

devenind GPU (Administrația politică de stat). Mai târziu, în 1934, și-a schimbat 

denumirea în NKVD (Comisariatul Popular pentru Afaceri Interne). Al doilea război 

mondial a dus la reorganizări ulterioare ale serviciilor de informații, din care a 

evoluat MGB (Ministerul Securității de Stat). KGB-ul a fost în cele din urmă creat în 

1954, dominând întregul sistem de informații sovietic. Cu toate că în Uniunea 

Sovietică s-au format alte agenții de informații, cum ar fi GRU - care se ocupă în cea 

mai mare parte de informații militare - și, în ciuda unor ocazii divergente între ei și 

KGB, acestea au reușit să domine toate și să se stabilească Agenția majoră de 

informații a Uniunii. 

KGB-ul a fost implicat în informații străine, contrainformații, precum și 

contrainformații interne și securitate. De asemenea, a asigurat securitatea armatei și a 

urmărit potențiali trădători în cadrul forțelor armate și al serviciilor de informații. 

KGB-ul a plasat mulți dintre personalul său în poziții diplomatice în străinătate sau a 

recrutat funcționari de stat pentru a lucra în cadrul agenției, colectând informații în 

timp ce erau plasați în poziții cheie în alte țări și în organizații internaționale, cum ar 

fi Organizația Națiunilor Unite. Deși nu există numere precise cu privire la mărimea 

agenției, în perioada sovietică, se estimează că KGB a angajat un personal de 

aproximativ o jumătate de milion. În plus, KGB a utilizat un număr mare de 

informatori, pe care unii cred că au reprezentat până la 10% din populația Uniunii. 



23 
 

KGB-ul a fost în cele din urmă dizolvat în 1991, dar a fost urmat de SVR, 

Serviciul de Informații Externe al Rusiei și FSB, Serviciul Federal de Securitate care 

este responsabil de securitatea internă și contra-intelligence. Serviciile de informații 

din Rusia au menținut moștenirea KGB, rămânând unul dintre cele mai puternice și 

capabile sisteme de intelligence din lume. Chiar și după încheierea războiului rece, 

serviciile de informații rusești continuă să introducă spioni în țări străine, să recruteze 

informatori internaționali și să pătrundă în agenții de informații occidentale. Cu toate 

acestea, atunci când vine vorba de analiză intelligence, experții susțin că intelligence-

ul rus este slab și că nu are calitatea omologilor săi din S.U.A. 

1.6.3. REGATUL UNIT 

Intelligence-ul britanic are o istorie foarte lungă, acesta a apărut încă din 

timpul domniei Reginei Elisabeta. Această experiență îndelungată a contribuit la 

construirea unei structuri intelligence de înaltă calitate, care servește ca model pentru 

multe alte sisteme naționale de intelligence. Agențiile britanice de intelligence au 

menținut un grad înalt de secret față de operațiunile lor, ceea ce le-a ajutat nu doar să 

supraviețuiască în timp, ci și să reușească în multe operațiuni de-a lungul existenței 

lor. Cu toate acestea, serviciul britanic de intelligence a trebuit să se confrunte cu o 

mare problemă cu un număr mare de agenți dubli nativi, care au făcut ca securitatea 

națională să fie vulnerabilă la amenințările externe. 

Cele două agenții principale ale sistemului național de intelligence britanic 

sunt Serviciul Secret de Intelligence (SIS, cunoscut sub numele de MI6) și Serviciul 

de Securitate Britanic (BSS, MI5). Aceste denumiri derivă din faptul că Serviciul 

Secret de Intelligence și Serviciul de Securitate au fost odată "secțiunea șase" și, 

respectiv, "secțiunea cinci" ale serviciului militar britanic. Spre deosebire de 

comunitatea americană de intelligence, cea britanică este mai mult o confederație de 

agenții separate. Astăzi, MI6 este o organizație civilă mai asemănătoare cu cea a CIA 

din S.U.A. Ea este responsabilă pentru colectarea de informații din timpul anilor 80. 

De fapt, existența reală a agenției nu a fost recunoscută oficial până în 1992. 

Directorul său, care este cunoscut în mod obișnuit ca "C", deși este o figură aproape 
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anonimă, este singurul membru al Secret Intelligence Service, a cărui identitate este 

făcută oficial publică. 

MI5, pe de altă parte, este echivalentul britanic al FBI din S.U.A., care se 

ocupă de probleme de securitate internă, dar diferă de acesta din urmă prin faptul că 

efectuează anumite operațiuni de contraintelligence în străinătate. Responsabilitatea 

sa principală este de a proteja secretele britanice la domiciliu și de a împiedica spionii 

străini să acționeze împotriva intereselor naționale britanice. Serviciul este condus de 

un director general, denumit în mod obișnuit "K", care raportează prim-ministrului 

prin Secretarul internelor. Deși MI5 nu are arestări directe, acesta colaborează în 

secret cu "Sucursală Specială" din Scotland Yard. Alte agenții ale sistemului britanic 

de informații sunt Serviciul de Intelligence al Apărării și Sediul Central al 

Comunicațiilor Guvernamentale (GCHQ). Primul este implicat în colectarea și 

analizarea informațiilor militare și face parte din Ministerul Apărării. Acesta din 

urmă se ocupă de informații de comunicații și este specializat în supravegherea 

electronică și criptologie. 

1.6.4. FRANȚA 

Comunitatea franceză de intelligence și contraintelligence constă dintr-o 

combinație de unități datând din vremea lui Napoleon și o organizație dezvoltată de 

generalul Charles de Gaulle în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru 

perioada dintre 1946 și 1981 principalul serviciu de informații francez a fost SDECE 

(Serviciul de documentare externă și contraspionaj). În 1981, SDECE a fost înlocuită 

de DGSE (Direcția Generală de Securitate Externă). Chiar dacă agenția și-a schimbat 

structura și organizarea, și-a păstrat funcțiile tradiționale: intelligence extern, 

contraspionaj în afara țării și intervenția politică sub acoperire. O altă agenție 

franceză de informații este cea de-a doua Direcție a Statului Național de Apărare, 

care combină, într-o oarecare măsură, armatele, marina și agențiile de forțe aeriane 

separate anterior și este responsabilă cu colectarea informațiilor militare străine. Cu 

toate acestea, un alt membru important al comunității franceze de informații este DST 

(Direcția Securității Teritoriului, responsabilă de securitatea internă, având un rol 

similar celui al FBI din S.U.A., controlat de Ministerul de Interne. 
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Atât SDECE, cât și DGSE au fost afectate de scandaluri în ultimele decenii. În 

1968, de exemplu, Philippe Thyraud de Vosjoli, un ofițer important în sistemul de 

informații francez de mulți ani, a declarat că SDECE a fost grav infiltrat de KGB-ul 

sovietic în anii 1950. El a subliniat de asemenea că a existat o rivalitate intensă între 

sistemele de informații franceze și americane de multă vreme. Mai târziu, în anii 

1990, un alt ofițer superior de informații francez a arătat că DGSE a depășit cu mult 

atribuțiile și responsabilitățile atribuite, efectuând operațiuni de informații economice 

împotriva oamenilor de afaceri americani din Franța. Mai mult, în 2002, DGSE s-a 

implicat într-o conspirație politică de a dăuna, dezvăluind informații 

compromițătoare, în numele oponenților săi. 

1.6.5. GERMANIA 

După ce Germania a fost împărțită, la sfârșitul celui de-al doilea război 

mondial, în est și vest au fost dezvoltate două sisteme de intelligence diferite. 

Ministerul Securității de Stat din Germania (MfS) a reușit să devină una dintre cele 

mai mari agenții de informații și de securitate din lume în această perioadă. Stasi, ca 

agenție cunoscută de est germani, a angajat aproximativ 90.000 de indivizi, un număr 

destul de remarcabil pentru acel moment, în timp ce el a folosit aproximativ dublu 

informatori. Stasi a folosit această forță de muncă pentru a supraveghea toată 

populația din Germania de Est și a păstrat o arhivă foarte mare pe patru milioane de 

cetățeni. În ceea ce privește intelligence-ul extern, Stasi a reușit să infiltreze în 

profunzime serviciile de intelligence din Germania de Vest, armata și sistemul 

politic, câștigând astfel războiul rece în țară, în măsura în care este vorba despre 

intelligence. 

Pe de alta parte, Germania de Vest a creat o comunitate de intelligence care a 

pornit in mod semnificativ de la omologul lor nazist, in perioada in care Hitler era la 

putere. Acest sistem de intelligence a fost descentralizat și a fost supravegheat de un 

comitet parlamentar. Cele două servicii principale au fost Serviciul Federal de 

Intelligence (BND) și BfV (Oficiul Federal pentru Protecția Constituției). Primul a 

fost angajat cu nu mai mult de 7500 de persoane și a fost responsabil pentru 

intelligence extern. Acesta din urmă a angajat aproximativ 2.500 de persoane și este 
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responsabil pentru protejarea țării de firele interne (de exemplu, neoNaziștii). În 

timpul războiului rece, mulți ofițeri - în special cei de rang înalt - au fugit de la 

ambele agenții către Germania de Est și Uniunea Sovietică, dăunând reputației și 

fiabilității organizațiilor lor.  

Odată cu reunificarea Germaniei în anii 1990, MfS est-german a fost dizolvată, 

dar BND și BfV au fost reorganizate și au continuat să existe, menținând în același 

timp principalele caracteristici și principii anterioare, ca două agenții majore de 

intelligence ale țării unificate. În plus, fiecare stat german are puterea de a opera 

funcții de intelligence pentru protecția internă a amenințărilor, printr-un LfV separat 

(Oficiul de Stat pentru Protecția Constituției). 

1.6.6. CHINA 

Agenția responsabilă pentru serviciile de intelligence extern, precum și pentru 

securitatea internă (contrainformații) din China este Ministerul Securității de Stat 

(MSS). MSS se aseamănă, în structură și organizare, cu KGB-ul fostei Uniuni 

Sovietice, cu departamente de informații străine, de contrainformații și de informații 

științifice și tehnice. Personalul angajat în operațiuni de informații sunt ofițeri sub 

acoperire diplomatică sau sub acoperirea oamenilor de afaceri și a savanților. 

Serviciile de informații externe chineze au reușit să fure datele și informațiile despre 

tehnologia militară din Statele Unite și din alte țări. Chiar și un comitet al 

Congresului american a recunoscut în 2000 că Intelligence-ul Chinez a furat 

informații clasificate despre sistemele rachetelor balistice intercontinentale americane 

(ICBM) care au fost desfășurate și asupra tuturor rachetelor balistice lansate 

submarin (SLBM). Cea de-a doua cea mai mare agenție de informații din China este 

Departamentul de informații militare al Departamentului de Stat Major al Armatei de 

Eliberare a Poporului (PLĂ), care este responsabilă pentru colectarea informațiilor 

militare prin intermediul diplomaților militari din străinătate sau a altor ofițeri sub 

acoperire. 

Deoarece conducerea comunistă chineză a fost întotdeauna preocupată de 

disidență, agențiile de informații ale țării au jucat un rol critic. De multe ori, pentru a-
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și menține guvernarea, partidul comunist chinez a folosit sistemul de informații al 

țării pentru a reprima disidența internă și pentru a controla poporul chinez. În ultimii 

ani, de exemplu, autoritățile chineze au fost criticate pentru acțiunile lor împotriva 

bisericilor creștine neoficiale, precum și pentru poziția lor împotriva grupului religios 

Falun Gong. 

1.6.7. ISRAEL 

În momentul creării sale, statul Israel era înconjurat de dușmani reali sau 

potențiali. Pentru a supraviețui, a trebuit să construiască un sistem de securitate  

puternic și competent, care să se poată apăra împotriva amenințărilor înconjurătoare, 

precum și să contracareze pe cei interni ascunși. Din acest motiv, a dezvoltat unul 

dintre cele mai bune sisteme de intelligence și contra-intelligence din lume, care a 

câștigat o reputație de primă clasă. Fiind unul dintre cele mai secrete sisteme de 

informații din lume, nu se cunosc multe lucruri despre asta. 

Sistemul de informații al Israelului include mai multe organizații independente. 

Institutul Central de Informații și Securitate, cunoscut sub numele de Mossad, este 

responsabil de spionajul străin și de acțiunile clandestine, cum ar fi asasinarea 

teroriștilor palestinieni sau a altor persoane considerate periculoase pentru stat. Șeful 

organizației raportează direct premierului. 

  Shin Bet, care își ia numele din inițialele ebraice pentru serviciile de securitate 

generală, răspunde de securitatea internă și de contrainformații, concentrându-se 

asupra potențialului sabotaj, activității teroriste și problemelor de securitate. Shin Bet 

are trei brațe; primul este responsabil pentru afacerile arabe, al doilea pentru afacerile 

non-arabe, iar al treilea pentru securitatea protecției țintelor vitale (civile, politice și 

militare). În anii 1990, Shin Bet a intrat sub control internațional pentru folosirea 

torturii împotriva unor deținuți palestinieni și pentru rolul său în asasinarea 

presupușilor militanți palestinieni. De asemenea, a fost atacat pentru eșecul său de a 

preveni asasinarea primului ministru Yitzhak Rabin în 1995. Ca urmare, șeful lui 

Shin Bet a fost forțat să demisioneze. 
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CONCLUZIE 

Ca o practică, intelligence-ul a evoluat foarte mult în ultimele decenii. Odată 

cu progresul recent al tehnologiei, intelligence-ul s-a transformat într-o practică 

foarte complexă, cu metode extrem de elaborate. Cu toate acestea, esența intelligence 

rămâne aceeași. Indiferent de metoda de culegere a informațiilor, și indiferent de 

modul în care această informație va produce o cunoaștere semnificativă, intelligence-

ul constituie instrumentul principal pentru factorii de decizie și politici care să-și 

ghideze acțiunile viitoare. De fapt, aceasta a devenit o necesitate și acest lucru este 

demonstrat de eforturile mari depuse și de sumele de bani cheltuite de națiunile din 

întreaga lume pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor lor de intelligence. 

Istoria ne învață importanța intelligence-ului. Multe evenimente semnificative care au 

determinat cursul istoriei sunt atribuite fie succeselor, fie eșecurilor intelligence-ului 

(cum ar fi 9/11). În aceste direcții, tendința umană de a vrea să înțeleagă lucrurile, de 

a arunca o lumină asupra incertitudinii și de a face previziuni sonore asupra 

evenimentelor viitoare, își găsește împlinire în intelligence. 
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CAPITOLUL 2 

Intelligence Competitiv 

2.1. Ce este IC? 

Intelligence competitiv (IC) reprezintă procesul de colectare, sintetizare şi 

analiză a datelor interne şi externe, din surse multiple, în vederea obţinerii unor 

rezultate care să susţină decizia strategică, vizavi de competitorii din aceeaşi arie de 

activitate. Cu privire la acest domeniu, o serie de autori au formulat mai multe 

definiţii, ce oferă o imagine de ansamblu unanim acceptată referitoare la aria de 

preocupare a intelligence-ului competitiv. Definirea conceptului rămâne însă foarte 

diversă în mediul de specialitate1.  

Astfel, în 1993, American Productivity and Quality Center/ APQC din SUA 

definea IC ca procesul sistematic de obţinere şi analiză a informaţiilor accesibile 

despre concurenţă pentru a facilita învăţarea organizaţională, dezvoltarea, 

diferenţierea în industriile, pieţele şi faţă de clienţii şi competitorii vizaţi. Totodată, 

IC este considerat ca find o practică care are la bază ipoteza că „altcineva este mai 

bun decât mine” şi care ne ajută să învăţăm să ne egalăm şi chiar depăşim 

competitorii2. 

În scopul întelegerii conceptului vom începe cu enumerarea unor definitii 

dezvoltate de specialistii domeniului. 

"Intelligence Competitiv este colectarea și analizarea informațiilor pentru a 

anticipa activitatea competitiei, pentru a vedea întreruperile anterioare ale pieței și a 

interpreta în mod nemijlocit evenimentele. Este o componentă esențială pentru 

dezvoltarea unei strategii de afaceri. Analiza IC oferă o perspectivă asupra dinamicii 

pieței și a provocărilor într-o manieră structurată, disciplinată și etică, utilizând surse 

publicate și ne-publicate. " 

Fuld & Company, https://www.fuld.com/what-is-competitive-intelligence/ 

                                                             
1 Sebe, M. (2015) Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015, p.171 
2 idem 
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" Intelligence Competitiv este un program sistematic de colectare și analiză a 

informațiilor despre activitățile concurenților dvs. și despre tendințele generale de 

afaceri pentru a vă menține obiectivele proprii." 

The Basics of CI - excerpted from Competitive Intelligence by Larry Kahaner, 

published by Simon & Schuster, 1996. 

" Intelligence Competitiv este definită ca procesul de elaborare a unei 

previziuni actuale privind dinamica competitivă și factorii non-piață care pot fi 

utilizați pentru a spori avantajul competitiv". 

John E. Prescott, The Evolution Of Competitive Intelligence, Competitive 

Intelligence Magazine, Spring 1999 

" Intelligence Competitiv este procesul de căutare și scanare a informațiilor 

prin practici juridice și profesionale și analizarea și transmiterea informațiilor 

valoroase factorilor de decizie. Intelligence competitiv este o modalitate de a obține o 

pârghie strategică grație gestionării informațiilor.”  

Financial Times lexicon, http://lexicon.ft.com/Term?term=competitive-

intelligence  

Intelligence Competitiv implică utilizarea de surse publice pentru a dezvolta 

date despre concurență și mediul de piață. Apoi transformă, prin analiză, datele în 

intellligence. Public, în IC, înseamnă toate informațiile pe care le puteți identifica, 

localiza și accesa din punct de vedere legal și etic. 

McGonagle JJ, Vella CM (2002) Bottom line competitive intelligence. 

Quorum Books, Westport  

IC s-a născut prin contribuția specialiștilor din două sectoare de activitate în 

anii '80 și '90. Domeniul IC a fost puternic influențat de experiența câștigată în 

domeniul de stat, și anume în sectorul serviciilor de intelligence la nivel național. În 

același timp, lucrările remarcabile din sectorul de afaceri, în special cartea de 

pionierat "Strategia competitivă" a lui Michael Porter, una dintre cele mai influente 

lucrări din domeniul strategiei de afaceri3. În timp ce, revoluția informațională a 

                                                             
3 Porter, M., (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, NY 

http://lexicon.ft.com/Term?term=competitive-intelligence
http://lexicon.ft.com/Term?term=competitive-intelligence
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devenit semnificativă și în afaceri, schimbările dinamice din mediul competitiv au 

transformat concurența la nivel global și au inițiat studii și cercetări cuprinzătoare 

universitare în domeniul intelligence-ului competitiv și de marketing 4 (Prescott 1999 

apud Barnea 2013). 

În sens simplist, intelligence competitiv este procesul prin care o companie 

este informată cu privire la fiecare aspect legat de activitatea și performanța 

concurenților săi. Prin urmare, este un ingredient esențial pentru planificarea nu 

numai a campaniilor de marketing, ci și a programelor de producție, a resurselor 

umane, a aspectelor financiare și a altor activități pe care compania le poate influența 

direct sau indirect, pe baza principiului că nici o bătălie nu poate fi câștigată fără 

cunoașterea adversarilor 5. 

IC nu este cercetarea de piață sau marketingul. Este un domeniu diferit de 

practică care a fost dezvoltat în ultimele patru până la cinci decenii. În revizuirea 

cuvintelor cheie din disciplină IC putem vedea o intersecție importantă cu aceleași 

cuvinte cheie din marketing, dar multe dintre ele vin din domeniul intelligence. După 

cum spune Calof: 

"Se poate observa că domeniul cuprinde multe concepte care acoperă spectrul 

mai larg al activității economice și în special cele atribuite, de obicei, funcției de 

marketing. Acestea includ: analiza, teoria lui Bayes, business intelligence, strategia 

de afaceri, informația IC, tipologia IC, intelligence competitiv, incertitudinile 

condiționale, costul incertitudinii, echipele inter-funcționale, managementul relațiilor 

cu clienții, sisteme de informare, integrare, performanță de inovare, intelligence de 

piață, orientare spre piață, cercetare de piață, noi procese, noi produse, noi servicii, 

open source, OSINT, viziune periferică, parteneriat, rezistență, scanare și marketing 

strategic." 6 

Este deci procesul informațional prin care organizația are în vedere anticiparea 

deficiențelor mediului economic prin descoperirea oportunităților și reducerea 
                                                             
4 Barnea, Avner (2013), National Strategic Intelligence and Competitive Intelligence and What is Between, Competitive Intelligence Magazine, 

Volume 16, Number 3, July/September 2013 
5 Sebe, M. (2015) Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015, p.172 
6 Jonathan L.Calof, Competitive Intelligence. A practitioner, academic and inter-disciplinary perspective, European Journal of Marketing, vol.42 
no.7/8, 2008, pp.717-730, www.emeraldinsight.com/0309-0566.htm 
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riscurilor considerate incerte (Lesca & Caron, 1995, pp. 58-68). Pentru a consolida 

această idee, putem reafirma opinia lui C. West (2001, p. 25) că obținerea de 

informații despre concurenți a fost întotdeauna o parte a planurilor de marketing 

tactice sau strategice. De mult timp, înainte de a efectua cercetări de marketing, a fost 

de înțeles că trebuie colectate informații despre concurență, de fapt ceea ce 

considerăm astăzi drept activitatea de informații oficiale. În acest context, a fost 

evidențiată o direcție clară prin marketing, analiza clienților sau planuri strategice, 

care include și alte discipline de afaceri care s-au schimbat de la procese intuitive la 

funcții specializate, sub responsabilitatea unui personal bine pregătit. 7 

Conceptul de IC nu se limitează la conceptul de concurență sau la aspectul 

operațional al cercetării și evaluării altor concurenți, firme, companii sau organizații, 

ci la toate informațiile din afara companiei / organizației. 

În general, conceptul este văzut ca un proces prin care organizația dobândește 

informații despre concurenți sau despre mediul de afaceri și, în mod ideal, adoptă 

decizii de îmbunătățire a performanței. Oferă posibilitatea ca semnalele, 

evenimentele, percepțiile sau datele aparent greu de citit să poată fi transformate în 

imagini sensibile sau în tendințe legate de mediul de afaceri în care operează 

organizația și care sunt utile luării deciziilor în adoptarea strategiilor. 8 

CI se ocupă de mediul extern, care cuprinde, pe lângă concurenți, toate 

celelalte componente ale afacerilor din afara companiei, cum ar fi: industria, 

tehnologia, reglementările guvernamentale, mediul de afaceri și climatul economic 

general. Într-o abordare mai precisă, experții iau în considerare un cadru extins pentru 

a plasa un număr imens de factori externi care influențează o societate, așa-numitele 

motoare cheie de afaceri externe, după cum urmează: factorii sociali și culturali, 

driverele tehnologice, șoferii, conducătorii politici și conducătorii legali. 

Aplicarea intelligence-ului strategic acoperă întreaga industrie sau segmentul 

de afaceri, iar concurenții sunt doar un aspect al ariei de responsabilitate. 

Îmbunătățirea competitivității organizației necesită mai mult decât monitorizarea 

                                                             
7 Sebe, M. (2015) Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015, p.172 
8 idem 
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concurenților și reacția la mișcările lor. Riscurile și oportunitățile din arena 

competitivă a organizației sunt identificate prin interpretarea imaginii generale care 

rezultă din evoluția la nivelul multor actori și al diferitelor forțe specifice industriei 

respective. Accesul la informații privind concurența nu este același cu un program 

structurat de concurență în materie de informații. În scopul elaborării previziunilor, 

este absolut necesar să se înțeleagă motivația companiilor de a acorda o importanță 

atât de mare analizei concurenților în sensul că aceștia se angajează în programe de 

intelligence gestionate de o resursă umană pregătită pentru colectarea, difuzarea și 

utilizarea IC. În mod normal, procesul nu se desfășoară într-un singur pas, ci necesită 

o perioadă lungă de timp, împreună cu dezvoltarea unei strategii reale, în care fiecare 

pas este la fel de important ca și clientul9. 

Prin colectarea de informații și analizarea lor, se obțin informații despre 

procesul de luare a deciziilor. În cele din urmă, intelligence competitiv nu este doar 

un produs, ci și un proces organizațional conceput pentru a servi mai multe roluri 

cheie, printre care avertizarea timpurie a oportunităților și amenințărilor, sprijinul 

pentru luarea deciziilor, monitorizarea și evaluarea concurenților și sprijinul pentru 

planificarea strategică.10  

D. Grabowski (1987, p. 40) consideră că obiectivul general al oricărei activități 

de informații concurente este de a înțelege cât mai aproape posibil adevărul strategiei 

concurentului, inclusiv metodele de operare, punctele forțe și punctele slabe. Ben 

Gilad, unul dintre pionierii domeniului, a declarat că intelligence-ul competitiv a 

ajutat factorii de decizie să "vadă adevărul", să identifice nivelul competitivității 

organizației și să testeze ipoteze noi (Rothberg & Erickson, 2005). De asemenea, 

Fleisher și Bensoussan (2012, p. 21) au descris intelligence competitiv drept 

"gestionarea întregului câmp de luptă competitiv" în care fiecare organizație trebuie 

să fie capabilă să cunoască concurenții și spațiul în care acționează, dar și să utilizeze 

aceste date în procesul de formare a deciziei.11 

                                                             
9 idem 
10 Prescott, John E., The Evolution of Competitive Intelligence, Proposal Management, APMP, Spring 1999 
11 Sebe, M., Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015, p.173-174 
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Intelligence competitiv are drept scop sprijinirea factorilor de decizie și a 

planificării strategice. Acestea se caracterizează prin monitorizarea sistematică a 

tuturor aspectelor mediului extern al companiei - economice, socio-culturale, politice, 

juridice și competitive, sprijinind astfel marketingul și ajustările strategice. 

Intelligence-ul științific și tehnologic și intelligence-ul economic - reprezintă o 

funcție critică pentru toate companiile și un pilon esențial al competitivității și al 

strategiilor operaționale. Acest lucru se face prin două abordări, și anume scanarea și 

monitorizarea. Scanarea implică examinarea continuă a unei game largi de informații 

și evenimente care facilitează identificarea tendințelor tehnologice și a schimbărilor 

care au un impact important asupra companiei. În schimb, monitorizarea implică un 

proces continuu de colectare și interpretare a informațiilor în anumite domenii 

tehnice și științifice. Este un mod de alertă care permite identificarea imediată a 

indicilor cheie privind schimbările tehnologice (Clerc, 1997).12  

2.2. Scurtă istorie a IC 

Ne putem gândi la IC din cele mai vechi timpuri, când intelligence-ul a început 

să o folosească în afaceri, continuând cu vârstele mijlocii și până în epoca noastră, 

când specialiștii folosesc câteva forme de bază ca cercetarea pieței și benchmarking. 

Dar IC nu este doar despre cercetare, este mult mai mult. De exemplu, intelligence 

competitiv încearcă să răspundă unor întrebări critice care pot afecta organizația dvs.: 

• Cum poate concurentul XYZ să crească și să capteze cota de piață?  

• Ce produse noi vor dezvolta concurentul ABC și când vor elibera aceste 

produse noi?  

• Care sunt competențele de bază ale concurentului DEF?  

• Putem concura cu noi linii de afaceri sau ar trebui să achiziționăm o altă 

companie pentru a ne spori prezența pe piață?13 

"Tema intelligence este vastă. În orice lucrare ar fi imposibil să se descrie 

istoria domeniului intelligence, care își are rădăcinile în armată. Una dintre primele 

referințe sofisticate este "The Art of War" de Sun Tzu (Griffith, 1967). Acest set de 

                                                             
12 Clerc, P. Economic  Intelligence,  Cap.  22.  în  World  Information  Report,  UNESCO Publishing, 1997 
13 Matt Evans, Competitive Intelligence Course – Part 1, www.exinfm.com/training 



35 
 

eseuri a fost scris în jurul anilor 500 B.C. și este baza pentru multe dintre evoluțiile în 

domeniul serviciilor de intelligence militar. Un al doilea flux de activitate de 

intelligence se referă la securitatea națională ca problemă politică (Berkowitz & 

Goodman, 1989). Acest curent, în special în S.U.A., își are rădăcinile în epoca celui 

de-al doilea război mondial și este legat de știința politică. Un al treilea flux care se 

concentrează aici pune organizația de afaceri în stadiul central (Ecells & Nehemkis, 

1984). O orientare sistematică spre business intelligence în organizații este un 

fenomen recent. "14 

Philippe Clerc realizează catalogarea intelligence competitiv / economic pe 

baza analizei sale practicate la nivel de companie, clarificând și definind diferitele 

sale semnificații și practici, scopurile și utilitatea sa. 

Conceptul de intelligence competitiv face parte din conceptul de intelligence 

economic, ca o componentă a intelligence-ului la nivel statal. Potrivit lui Alain 

Juillet, conceptul a fost folosit mult timp de către statele ofensive în plan comercial, 

autorul identificând pe baza practicilor de intelligence economic, aspecte specifice 

acestuia: 

● Japonia și Rusia monitorizează prin intermediul organizațiilor de stat 

informații oficiale și informale axate pe industrie, știință și tehnologie; 

● Statele Unite s-au concentrat asupra intelligence-ului competitiv privind 

concurenții; 

● Regatul Unit este deosebit de activ în activitățile de business intelligence 

axate pe concurenți și pe piață (JUILLET, Alain) AICEP, Lisboa, 25/02/2010). 

Conceptul anglo-saxon de "intelligence economic" a fost dezvoltat la sfârșitul 

anilor '60 în Statele Unite ale Americii, prin lucrarea lui Harold Wilensky 

"Intelligence organizațional: cunoaștere și politică în guvern și industrie", care a 

introdus acest termen (Fougy, 2012).15 

                                                             
14 John E. Prescott and Sheila Wright, The Evolution of Competitive Intelligence, CIM, Spring 1999 
15 Florian  Fougy  (University  of  Angers)  The  Emergences  of  Economic  Intelligence,  article of 39th Annual Meeting of the History of Economics 

Society, Brock University, st. Catharines, Ontario, June 22-25, 2012 
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Ulterior, conceptul de "intelligence economic" a fost structurat și promovat de 

Michael Porter în SUA (Seiglie, Coissard și Echinard, 2008: 235)16 și de Steven 

Dedijer în Suedia în anii 198017 (Juillet, 2010). Lucrările lui Michael Porter de la 

începutul anilor 1980 au condus la introducerea intelligence-ului economic în 

programele de management (Harbulot și Baumard, 1997: 5). 

Harbulot și Baumard apreciază că, prin lucrarea sa influentă, Wilensky a 

propus două teme care încă fac obiectul dezbaterilor: 

• Strategii colective și cooperarea între guverne și companii în producerea de 

cunoștințe comune pentru apărarea avantajului competitive; 

• Importanța cunoașterii în economie și industrie ca motor principal al 

dezvoltării și schimbării. 

Pentru a introduce noțiunea de intelligence economic, Wilensky identifică 

patru determinanți ai alocării puterii, banilor, timpului și informațiilor unei 

organizații: gradul de conflict sau concurență într-un mediu este legat de gradul de 

implicare a guvernului (sau de dependență de Guvern); gradul de dependență a 

organizației de sprijinul intern și de unitatea acestuia; măsura în care operațiunile 

interne și mediul extern fac obiectul unei încrederi a conducerii în capacitatea sa de a 

fi rațională, adică de a fi previzibilă și astfel supusă influenței; dimensiunea și 

structura organizației, eterogenitatea membrilor săi, diversitatea obiectivelor sale și 

centralizarea sistemului autorităților sale18 (Harbulot și Baumard, 1997: 6). 

Termenul de intelligence competitiv a fost dezvoltat în marile corporații anglo-

americane, în special în Statele Unite ale Americii. În anii 1960 au creat 

departamente de intelligence de marketing pe baza modelului de intelligence din al 

doilea război mondial și a începuturilor Războiului Rece. Intelligence competitiv s-a 

dezvoltat treptat între 1970 și 1980 în corporații precum Motorola și IBM, fiind astăzi 

o disciplină practicată și predată ca intelligence competitiv sau de afaceri. Acest 

                                                             
16 Carlos  Seiglie,  Steven Coissard  şi  Yann  Echinard  (2008).  Economic Intelligence  and National  Security,  în  Jacques  Fontanel,  Manas  Chatterji  

(ed.)  War,  Peace  and  Security  (Contributions to Conflict M anagement, Peace Economics and Development, Volume 6) , Emerald Group 

Publishing Limited, pp. 235–248 
17 Juillet,  Alain.  Economic  intelligence:  a  new  tool  for  competitiveness  in  a  global  world.  AICEP, Lisboa, 25 / 02 / 2010 

18 Baumard P., et Harbulot C., << Perspective historique de l'intelligence économique», în Revue d'intelligence économique, n°1, mars 1997, p.50-64 
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termen a câștigat teren în SUA din cauza confruntării competitive dificilă dintre 

marile corporații americane de pe piața internă. Ambele concepte - intelligence de 

marketing și intelligence competitiv / business intelligence împărtășesc nevoia de a 

interpreta modul în care funcționează jucătorii de pe piață, dar diferă în termeni de 

obiective. 

Marketing Intelligence se bazează pe cercetarea pieței. Scopul său este de a 

comercializa produsele și serviciile companiei cât mai eficient posibil. Se axează pe 

analizarea anumitor activități: lansarea de produse, crearea de noi canale de 

distribuție, percepția consumatorilor asupra produselor concurente etc. 

Intelligence competitiv a fost dezvoltată la nivelul marilor companii 

multinaționale, în special în anii 1970 și 1980. Din punct de vedere organizațional, 

beneficiul intelligence competitiv este cunoașterea clienților și a potențialilor clienți, 

care ajută la îmbunătățirea serviciilor oferite de organizație și la o mai bună 

concentrare asupra nevoilor acesteia. Majoritatea companiilor au depus eforturi 

pentru a-și menține supremația față de rivali, fără să-și dea seama că această activitate 

se numește intelligence competitiv. În acest sens, în 1986, a fost înființată Societatea 

Profesioniștilor în domeniul Intelligence competitiv (SCIP), care este o asociație 

nonprofit globală. Membrii săi efectuează activități de cercetare și analiză 

competitive pentru companiile lor și ajută managerii să planifice o strategie 

competitivă. Membrii SCIP au contribuit în timp la îmbunătățirea metodelor IC. 

Acestea includ, pe lângă elementele de bază (identificarea surselor de informații, 

colectarea datelor, analizarea acestora), aplicarea de noi tehnici și instrumente, cum 

ar fi exercițiile de tip wargame cu scenarii competitive alternative și alte instrumente 

care evidențiază domeniile în care concurenții pot face progrese. Ulterior, în 1990, 

SCIP a lansat revista Competitive Magazine, devenind primul forum de practică în 

acest domeniu, fiind recunoscută pentru studii de caz corporative care au inclus 

cercetări ample de IC de la IBM, XEROX, Daimler-Benz, Chevron și NutraSweet 

Prescott & Miller, 2001, pp. 14-15).19 

 

                                                             
19 Sebe, M., Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015, p.174 
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2.3. Ciclul/Procesul IC 

Potrivit lui Kahaner, unitatea de bază a unui sistem de intelligence competitiv 

este ciclul intelligence, procesul prin care informațiile sunt transformate în 

intelligence20. Ciclul intelligence a fost preluat de la serviciile de intelligence 

guvernamentale, care este alcătuit din cinci etape sau etape interdependente. Ca în 

majoritatea sistemelor, fiecare fază este la fel de importantă ca și celelalte, fiecare 

adăugând valoare. În timp ce, în practică procesul este multidirecțional, 

multidimensional și iterativ, este mai bine înțeles atunci când este explicat ca un 

model de flux liniar. 

IC este un proces de abordare sistematică pentru a obține informații de la alții 

in scopul identificarii soluțiilor de dezvoltare și pentru a investiga cele mai bune 

practici ale altor organizații în vederea îmbunătățirii calității, proceselor și 

profitabilității produselor / serviciilor. 

Potrivit lui Edward Waltz (2003), IC înseamnă colectarea, organizarea, 

analizarea și informarea beneficiarilor cu privire la evoluțiile din mediile interne și 

externe pentru a ajuta factorii de decizie să adopte decizii rapide, corecte și eficace 

necesare pentru a face față afacerilor concurente. 

Intelligence competitiv necesită luarea deciziilor strategice pe baza înțelegerii 

mediului concurențial. Intelligence competitiv utilizează mijloace etice și legale de 

colectare și analiză a datelor si informatiilor pentru a se concentra pe mediul 

competitiv și pentru a viza anumiți concurenți (care ar putea deveni parteneri 

strategici, obiective care pot fi dobândite sau viitorii proprietari) și rolul lor pe piață 

(E. Waltz, 2003, p. 15).21 (E. Waltz, 2003, p. 15). 

Nu există un model standard pentru desfășurarea procesului de intelligence 

competitiv, fiecare grup de consultanță, firmă sau instituție care utilizează propriile 

metode, adaptate specificului organizației și situației pe care o administrează. Cu 

toate acestea, indiferent de metoda utilizată, măsurile luate trebuie să respecte un 

                                                             
20 Kahaner, Larry, Competitive Intelligence: How to Gather Analyze and Use Information to Move Your Business to the Top, Simon & Schuster, 1996 
 
21 Waltz, Edward. Knowledge Management in the Intelligence Enterprise. Boston: Artech House, 2003.  
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minim comun de proceduri. Acestea constau în: definirea cerințelor; colectarea 

informațiilor reale; analiza; diseminarea și acțiunea - valorificarea informațiilor 

pentru dezvoltare și competitivitate.22 

Etapele realizării IC 

Indiferent de metoda utilizată, măsurile luate trebuie să vizeze: 

 definirea cerințelor; 

 colectarea informațiilor; 

 măsurarea performanțelor celor mai bune companii sau instituții din 

domeniu, ținând cont de factorii critici care determină aceste performanțe; 

 analiza - determinarea nivelului de performanță; 

 diseminarea și acțiunea - utilizarea informațiilor în materie de dezvoltare 

și competitivitate. 

Teoretic, procesul de intelligence competitiv este structurat în cinci etape, 

fiecare dintre ele raportându-se reciproc prin feedback: 

 Stabilirea cerințelor. Constă în recunoașterea necesității IC și definirea 

tipului de utilizare (strategică, tactică etc.). 

 Colectarea vizează crearea unui plan de acțiune în funcție de nevoile 

utilizatorului final. Această etapă implică: 

- identificarea formală sau informală a întrebărilor care trebuie adresate; 

- decizia privind modalitatea de colectare a datelor brute, care vor fi 

transformate în informații prin intermediul procesului IC; 

 Evaluarea și analizarea datelor și informațiilor brute. În acest stadiu, 

datele și informațiile colectate sunt evaluate, analizate și transformate în IC. Se face 

prin compararea acestora cu altele obținute din diferite surse, precum și prin 

integrarea concluziilor. 

 Comunicarea informațiilor finale implică pregătirea și prezentarea 

rezultatelor utilizatorilor într-un format ușor de urmărit și în timp util. 

                                                             
22 Sebe, M., Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015, p.174 
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 Adoptarea măsurilor implică utilizarea IC în procesul de luare a 

deciziilor. (McGonagle și Vella, 2003: 7-9).23 

Planificare și direcționare 

Prima etapă este planificarea și direcționarea, care definește nevoile 

organizației în ceea ce privește nevoile de informare, scopul activităților IC și 

termenul proiectului. Înainte de a identifica / colecta informații utile, este necesar să 

se stabilească mai întâi nevoile informaționale (Salles, 2003), domeniile de interes 

din domeniul economic, care pot fi reprezentate de industriile critice, resursele 

naturale, centrele industriale sau corporațiile transnaționale Levytskyi, 2001, p. 27). 

Acest lucru se face prin colaborarea dintre analiști și beneficiari, în sensul că aceștia 

din urmă formulează cerințele, iar analiștii elaborează produsul de informații pentru a 

sprijini deciziile. 

Pentru a defini necesitățile de informații ale unei organizații, într-un mod care 

să conducă la producerea de informații pe baza cărora managementul se simte obligat 

să acționeze, a fost preluat modelul guvernamental de intelligence (NIT), un proces 

dedicat identificării cerințelor de informații la nivel național. 

Adaptat la lumea corporatistă ca Subiecte cheie de intelligence (Key 

Intelligence Topics - KIT), procesul este utilizat de multe companii pentru a 

identifica și prioritiza nevoile cheie de informații pentru management. Procesul KIT 

are loc ca un dialog interactiv cu factorii de decizie cheie din cadrul companiei. 

Rezultatul interviurilor KIT oferă cadrul necesar pentru operațiunile de intelligence 

eficiente, permițând în același timp proiectanților și managerilor de programe să 

determine resursele necesare pentru a răspunde nevoilor reale de informații ale 

companiei. 

Procesul KIT determină IC să funcționeze în mod proactiv, ajutând 

managementul să identifice și să definească nevoile de informații. Folosirea 

procesului KIT de către profesioniștii din domeniul IC ar trebui să conducă nu numai 

                                                             
23 McGonagle, John J., and Carolyn M. Vella. The Manager's Guide to Competitive Intelligence. Westport, CT: Praeger, 2003. 
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la identificarea nevoilor esențiale de informații ale organizației, ci și la crearea unui 

canal de comunicare critic necesar pentru a produce informații credibile și acționabile 

(Jan P. Herring, Subiecte cheie de intelligence: Identificarea și definirea nevoilor de 

intelligence, Competitive Intelligence Review, Vol. 10 (2) 4-14 (1999)). 

Punctul de plecare al IC este definirea problemei sau temei. Orice altceva se 

alimentează de la o chestiune cheie de intelligence sau de subiect KIT. Ei 

direcționează și ghidează o mare parte din analiză. În același timp, analiza poate duce 

la unele KIT pe care managementul nu le-a identificat. Cu toate acestea, obiectivul 

principal al KIT-urilor ar trebui să fie dialogul dintre specialiștii în IC și 

management. IC ar trebui să fie un serviciu care aduce valoare managerilor care se 

confruntă cu decizii strategice cheie (Matt H. Evans, Excelență în managementul 

financiar, Cursul 12: Intelligence competitiv). 

Subiectele cheie de intelligence (KIT) sunt acele subiecte identificate ca fiind 

de o importanță majoră pentru conducerea superioară a unei organizații și care oferă 

scopul și direcția operațiunilor de intelligence competitiv. KIT sunt invariabil 

determinate dintr-o serie de interviuri. Ulterior, acestea sunt grupate în categorii și 

prioritizate. Principalele categorii de KIT sunt: 

• Deciziile și acțiunile strategice (inclusiv planurile și obiectivele strategice) - 

formularea și implementarea planurilor strategice; cheltuieli de capital care afectează 

pozițiile competitive; alianțe strategice, achiziții și fuziuni. 

• Subiecte de avertizare timpurie (inițiative ale concurenților, evoluții 

tehnologice noi și acțiuni guvernamentale) - oportunități pe care compania le 

recunoaște mai întâi; amenințări, inclusiv noii concurenți; schimbări semnificative în 

industrie, guvern, tehnologie. 

• Descrierea actorilor-cheie (concurenți, furnizori, autorități de reglementare și 

potențiali parteneri) - o mai bună înțelegere a capacităților și intențiilor acestora; 

analize și previziuni ale acțiunilor acestora; monitorizarea continuă a acțiunilor de 

concurență. 
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KIT este expresia nevoilor de informații ale conducerii. Întrebările cheie de 

intelligence sunt folosite de către profesioniștii IC pentru a determina ce tehnici de 

colectare și / sau analiză să utilizeze pentru a produce informațiile necesare. 

Întrebările cheie de intelligence (Key Intelligence Questions - KIQ) oferă răspunsuri 

la abordarea KIT și duc la acțiuni relevante, și anume: 

- IC care poate fi obținut sau colectat; 

- Identifică răspunsurile care TREBUIE să fie determinate analitic (acțiuni și 

evoluții viitoare etc., informații care sunt interzise din punct de vedere juridic).  

Utilizări majore ale temelor cheie ale intelligence (KIT): 

• KIT facilitează identificarea și definirea nevoilor legitime de informații. 

• Atunci când este definită corect, setul inițial KIT al unei companii oferă date 

critice pentru proiectarea și planificarea noului program de intelligence. Acesta 

determină numărul specialiștilor în domeniul intelligence competitiv, competențele 

acestora și fondurile necesare pentru a răspunde nevoilor de informații ale 

organizației. 

• Un proces de identificare a utilizatorilor (colectarea, analizarea și producerea 

intelligence corespunzătoare) oferă bază pentru planificarea operațională necesară 

pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale utilizatorilor și organizațiilor. 

KIT-urile nu sunt întrebări simple  

Prima problemă este o neînțelegere fundamentală. Dezvoltarea subiectelor 

cheie de intelligencei nu este un simplu proces de "întrebare și răspuns". Dacă tot 

ceea ce un manager de informații confidențiale face este să răspundă la întrebările 

conducerii atunci când are nevoie de informații detaliate, atunci acest manager a 

pierdut complet rațiunea de a fi a KIT-urilor: sunt un proces continuu de identificare 

a nevoilor de informații. 

La fel de important, un manager / analist într-o activitate KIT este rar mulțumit 

de un răspuns simplu. Acesta necesită de obicei o colecție planificată de colectare și 

analiză, care adesea combină diferite tehnici de analiză în plus față de operațiunile de 

colectare primară și secundară. 
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Exemple de KIT: 

• Ce impact va avea nanotehnologia asupra liniei de producție cu volum mare? 

• Cum este concurentul nostru capabil să mențină contracte guvernamentale 

importante an după an când aceste contracte sunt oferite prin licitație? 

• Care este planificarea pentru concurentul nostru pentru a-și lansa noul 

serviciu în Asia? 

• Ar trebui să extindem fabricile din Texas sau să construim o nouă în Ohio? 

• Care sunt clienții cheie ai concurentului? 

• Cum influențează noua reglementare a afacerilor? 

• Cât de bine funcționează acest furnizor cu alte companii? (Matt H. Evans, 

Excelență în Managementul Financiar, Cursul 12: Intelligence competitiv) 

KIT-urile nu sunt KIQ-uri 

A doua problemă se referă la utilizarea unui instrument de manager, numit 

întrebări cheie de intelligence (KIQ). KIQ-urile sunt folosite atât pentru analiza KIT 

cât și pentru determinarea tipurilor de operațiuni de intelligence necesare pentru 

dezvoltarea analizelor necesare pentru a înțelege elementele critice ale unei probleme 

KIT. 

De exemplu, dacă KIT se concentrează pe planurile viitoare de producție ale 

unui produs, un KIQ asociat poate fi "Cât va costa?" Se va elabora un plan de 

colectare a informațiilor pentru a afla costurile acestui produs. Aceasta va necesita, de 

asemenea, o estimare a costurilor de producție, precum și un plan de colectare și 

analiză. 

KIT-urile necesită un plan de acțiune 

A treia problemă se referă la KIT și la utilizarea acestuia. Identificarea nevoilor 

de informații ale utilizatorilor este doar începutul sarcinii de informații. Analiza KIT, 

înțelegerea modului în care managerul intenționează să utilizeze intelligence-ul 

rezultat și determinarea tipurilor de colectare, analiză și produse necesare pentru a 

răspunde nevoilor exprimate sunt toate parte a responsabilității de planificare a 

specialistului în intelligence. 
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Înainte de a iniția orice activitate de intelligence, specialiștii în IC trebuie să se 

asigure că au KIT-uri bine definite și că managerul înțelege ce trebuie să facă și ce să 

se aștepte. Specialiștii în IC ar trebui să dezvolte un plan de acțiune KIT prin discuții 

interactive cu managerul pentru a vă asigura că produsul este ceea ce are nevoie 

managerul.24 

Planificarea activităților IC 

Procesul IC are un plan de acțiune denumit Plan IC. Aceasta constă în activități 

permanente de identificare a cerințelor de informare și de dezvoltare și aplicare a 

metodelor și mijloacelor pentru a le satisface pentru a atinge obiectivele urmărite de 

către managerii de vârf. Un aspect important al instruirii IC și al capacităților 

operaționale este faptul că planificarea pentru operațiunile de IC începe înainte ca 

departamentul IC să primească o cerere oficială sau o sarcină formală ca parte a unei 

activități continue de generare a cunoștințelor IC în procesul IC. 

Executarea cercetării IC înainte de a lansa o operațiune / proiect IC este 

determinată și condusă de managerul IC sub conducerea managerilor de top ai 

companiei. Primul și cel mai important pas în conducerea oricărei structuri / unități 

IC este de a determina cine sunt "clienții" pentru IC, și că parte a acestui prim pas 

pentru ceea ce folosesc sau necesită utilizarea IC. Acest lucru este necesar și 

important, deoarece experiența ne-a arătat că nu există niciun motiv pentru a cheltui / 

împrăștia resursele IC pentru a colecta informații "complete" despre orice țintă pentru 

oricine. Atunci când o firmă / organizație face acest lucru, produce de fapt un buletin 

informativ, nu o funcție IC (McGonagle & Vella: 88).  

La deschiderea unui proiect de IC sau la primirea unei cereri de informații, 

cercetarea IC va avea mai multă atenție pe aceasta pe baza sectorului de afaceri în 

care va funcționa. Astfel, procesul de intelligence începe atunci când managerii 

exprimă nevoi critice de informare - în special informații și analize care nu sunt 

disponibile din surse convenționale - pentru a le ajuta să își îndeplinească misiunile. 

                                                             
24 Herring, Jan, KITS Revisited: Their Use and Problems, 
http://www.growthconsulting.frost.com/web/images.nsf/0/CA6928E7B5561B6086257BB000452B41/$File/SCIP13V5I7_BFTP.htm) 

http://www.growthconsulting.frost.com/web/images.nsf/0/CA6928E7B5561B6086257BB000452B41/$File/SCIP13V5I7_BFTP.htm
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Un punct de plecare util pentru definirea nevoilor de informații este o abordare bazată 

pe șase întrebări fundamentale: 

 1. Cine? 2. Ce? 3. Unde? 4. Când? 5. De ce? 6. Cum? Nevoile de informare 

sunt folosite pentru a ghida activitățile de colectare și, în cele din urmă, pentru 

producerea unor produse intelligence adecvate și la timp. În faza de planificare, 

personalul de informații și beneficiarii serviciilor de intelligence sunt de acord în 

comun cu privire la principalele preocupări și cerințe privind informațiile 25 

(Bernhardt, 1999). Informațiile ar trebui să fie integrate în planificare prin cele patru 

etape ale procesului de afaceri al IC (strategic) sau operațional (nivel tactic): definirea 

mediului operațional; descrierea efectelor asupra mediului asupra activităților / 

operațiunilor IC; evaluarea oportunităților și amenințărilor; determinând 

probabilitatea cursului amenințărilor. După aceasta, ar putea începe următoarea fază a 

procesului de planificare a IC, planificarea colectării de informații sau planificarea 

cercetării.  

Referindu-se la etapa de colectare a datelor, Murphy a subliniat importanța 

dezvoltării unui cadru de cercetare, o planificare a colecției. Pornind de la premisa că 

informațiile pot exista numai dacă cineva le-a adunat și asamblat într-o anumită 

formă, Murphy concluzionează că cei care au făcut acest lucru au avut o motivație 

suficient de puternică. Murphy atribuie acest principiu unui astfel de înțeles că îl 

numește Regula de aur a cercetării, pe care el îl formulează sub forma unei întrebări 

simple: "De ce ar colecta cineva informații despre acest subiect?" Aplicarea acestei 

reguli implică încercarea de a identifica pe cei motivați în mod rezonabil să colecteze 

acele informații, ceea ce reprezintă unul dintre punctele-cheie la începutul unei 

documentații. În același timp, este esențial mai târziu în procesul de documentare, 

când au fost consultate surse evidente, dar nu există rezultate și nu știm unde să ne 

uităm mai departe 26 (Murphy, 2016: 59). 

Odată ce au fost formulate "problemele" sau nevoile de informare, procesul de 

colectare poate fi luat în considerare, de exemplu, în următorii termeni: 

                                                             
25 Bernhardt, Douglas, Consumer versus Producer: Overcoming the disconnect between Management and Competitive Intelligence, John Wiley & 
Sons, 1999 
26 Murphy, Christopher, Competitive Intelligence. Gathering, Analysing and Putting it to Work, Routledge, 2016 
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- realizarea proiectului de cercetare; 

- determinarea metodelor de colectare a datelor și a informațiilor; 

- elaborarea formatelor de colectare pentru cercetători și, dacă este posibil, a 

acordului cu beneficiarii informațiilor; 

- colectarea datelor și a informațiilor. 

De îndată ce nevoile de informare au fost specificate de beneficiar (idealul este 

de a face acest lucru consultând managerul sau coordonatorul procesului de 

informare competitivă), următorul obiectiv este colectarea selectivă a celor mai utile 

informații - o cantitate foarte mare - în cea mai ieftină cale, cea mai eficientă și cea 

mai rapidă posibilă. Rata de succes a eforturilor de colectare a informațiilor este 

determinată de calitatea și viteza cu care se obține informația. O firmă trebuie să 

împiedice descoperirea cu întârziere a intențiilor și planurilor adversarului, altfel 

resursele prețioase sunt irosite în zadar. 

La inițierea eforturilor de colectare a informațiilor, managerii trebuie să 

identifice trei seturi de factori și să se asigure că sunt bine înțeleși de cercetătorii și 

analiștii companiei. Acești factori sunt: 

1. Principalii factori de succes (KSF) care determină afacerea, segmentele de 

piață sau întreaga piață pe care compania și industria în care o implică concurează. 

După cum au spus Liedecker și Bruno, principalii factori de succes sunt "acele 

caracteristici, condiții sau variabile care sunt susținute, menținute sau gestionate pot 

avea un impact semnificativ asupra succesului unei firme concurente într-o anumită 

industrie". (Joel K. Leidecker și Albert V. Bruno, "Identificarea și utilizarea factorilor 

de succes critic", în "Planificarea pe termen lung" vol.17, no.1, februarie 1984, p. 24). 

Acestea vor include unele dintre cele mai importante aspecte ale atractivității pieței, 

cum ar fi complexitatea beneficiarilor, creșterea pieței și inovarea în domeniu. 

2. Probleme importante legate de adversari, cum ar fi capacitățile lor, 

percepțiile clienților, diferențierea produselor, calitatea pieței și partea lor controlată 

pe această piață. In esență, aceste aspecte se referă la modul în care compania trebuie 

să concureze în industrie. De exemplu, baza reală pe care trebuie să se bazeze 
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concurența companiei o reprezintă capacitățile de producție sau ofertele de produse 

ale companiei. 

3. Intenția strategică a adversarului, programele și strategiile adoptate de 

aceștia pentru a-și atinge ambițiile. 

O activitate eficientă de colectare a informației începe cu o revizuire a 

cerințelor de informare pentru procesul de analiză. Colectarea datelor este dinamic 

legată de analiză și, ca și analiză, este supusă orientării către utilizatori. Rezultatele 

colectării și prelucrării datelor sunt intrări în funcția de analiză. Din acest motiv, este 

esențial să se definească precis scopurile și obiectivul general al activității de 

colectare. Informațiile greșite sau prea multe informații pot deveni copleșitoare, iar 

interpretările lor pot fi inutilizabile27 (Bernhardt, 1993). 

Colectarea 

Colectarea sau strângerea informațiilor este a doua fază a ciclului de informații. 

Cerințele de colectare dictează modul în care unitatea de informații va primi datele 

brute și informațiile necesare. Ca parte a responsabilităților sale de gestionare a 

colecției, unitatea de IC ar trebui să determine când și din ce surse va primi 

informațiile, cine va fi însărcinat și cu ce responsabilități specifice de colectare și 

formatul cel mai adecvat pentru transmiterea datelor către analiști. 

Acest al doilea pas al colectării implică identificarea surselor potențiale de 

informații, colectarea datelor și organizarea acestora într-o manieră ordonată. Sursele 

de informații concurente pot proveni din: datele financiare ale companiei, cota de 

piață, istoria companiei, istoria domeniului, datele concurentului, opiniile experților, 

resursele umane, informațiile promovate pe plan internațional și publicitatea. 

Analiștii și colectorii stabilesc împreună strategii de colectare ca parte a 

planificării colectării și operațiunilor. Ei trebuie să implementeze această strategie 

prin alocarea de personal și resurse pentru exploatarea surselor selectate, colectarea, 

reformarea rezultatelor, dacă este necesar pentru a le face utilizabile în următoarele 

                                                             
27 Douglas Bernhardt, Perfectly legal competitor intelligence. October 1993, Pitman Publishing, Long Acre, U.K. 
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etape și transmiterea informațiilor către unitatea de producție a informațiilor28 

(Krizan, 1999). 

Există două considerente importante atunci când se iau decizii dificile care 

implică dezvoltarea priorităților de colectare: 

1. Sursele alternative de informare s-au dovedit inadecvate. Intelligence-ul nu 

ar trebui să fie preocupat de confirmarea sau duplicarea informațiilor deja disponibile 

în urma cercetării de piață, a Internetului sau a altor surse accesibile care sunt deja 

exploatate de către manageri. 

2. Este puțin probabil ca informațiile solicitate să fie disponibile prin alte 

mijloace decât un efort sistematic de informații. 

Instituțiile guvernamentale și ale armatei au mai multe surse grupate în cinci 

categorii majore: human intelligence (HUMINT), imagery intelligence (IMINT), 

measurement and signature intelligence (MASINT), open source intelligence 

(OSINT), signal intelligence (SIGINT) (Bernhardt, 1999). 

Potrivit Comunității Americane de Intelligence, informațiile brute sunt 

colectate prin activități precum interviuri, supravegherea tehnică sau fizică, 

operațiunile cu resurse umane, căutări și relațiile de legătură. Informațiile pot fi 

obținute din surse deschise, secrete, electronice și prin satelit. Există șase surse 

principale de inteligență: 

• Signal Intelligence (SIGINT) - Interceptarea semnalelor fie între persoane, fie 

între echipamente, fie o combinație a celor două. 

• Imagery Intelligence (IMINT) - Reprezentări ale obiectelor, reproduse 

electronic sau prin suporturi optice pe film, dispozitive de afișare electronice sau alte 

suporturi media. Pot fi obținute din fotografii, senzori radar sau infraroșu, laser sau 

electro-optică. 

• Measurement and Signature Intelligence (MASINT) - Informațiile științifice 

și tehnologice folosite pentru a localiza, identifica sau descrie trăsăturile distinctive  

ale anumitor ținte. Aceasta implică un număr extins de discipline, inclusiv știința 

                                                             
28 Krizan, Lisa, Intelligence Essentials for Everyone, June 1999, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a476726.pdf 
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nucleară, optică, frecvențele radio, acustică, seismice și materiale. De exemplu, 

MASINT poate identifica semnătura radar distinctă a unui anumit avion sau 

compoziția chimică a probelor de aer și apă. 

• Human-Source Intelligence (HUMINT) - cea mai veche metodă de colectare 

a informațiilor, este intelligence obținut din surse umane. Colecția include achiziția 

clandestină de fotografii, documente sau alte materiale; colectarea la fața locului a 

personalului diplomatic și consular; intervievarea cetățenilor străini și a celor care 

călătoresc peste graniță, precum și contacte oficiale cu guvernele străine. Pentru 

public, HUMINT este sinonim cu activitățile de spionaj clandestin. Cu toate acestea, 

cea mai mare parte a HUMINT este obținută de către specialiști în culegere de 

informații, cum ar fi diplomații și atașații militari. 

• Open-Source Intelligence (OSINT) - informații disponibile în format tipărit 

sau electronic, inclusiv radio, televiziune, ziare, jurnale, internet, baze de date 

comerciale, videoclipuri, grafică și desene. 

Geospatial Intelligence (GEOINT) - Imagini și date geospațiale produse prin 

integrarea imaginii, informații de imagine și informații geografice. GEOINT este, de 

obicei, colectat prin intermediul aeronavelor comerciale, guvernamentale, de 

recunoaștere sau prin alte mijloace, cum ar fi hărți, baze de date comerciale, 

informații despre recensământ, referințe GPS, schițe de utilitate sau orice date solide 

discrete. Aceste date sunt folosite pentru a susține trupele în teatrul de luptă, precum 

și în misiunile umanitare. 

În funcție de specificul activității desfășurate, activitatea de colectare a 

informațiilor din surse deschise poate varia, însă procesul în sine este același. Astfel, 

în cadrul Armatei Statelor Unite, prin metode de cercetare și prelucrare continuă, 

însoțite de cerințele principale de intrare și informații, personalul OSÎNT colectează 

informații publice pentru exploatare. Etapa de colectare a informațiilor implică 

colectarea, prelucrarea și raportarea informațiilor ca răspuns la sarcinile de colectare. 

Informațiile adunate reprezintă temelia intelligence, și a cunoașterii prin pre-

avertizare a situației. Colectarea informațiilor din surse deschise include patru etape: 

identificarea cerințelor informaționale și de informații, gruparea cerințelor de 
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informații pe tipuri, identificarea surselor de colectare a informației și determinarea 

tehnicilor de colectare (OSINT US Army, 2012: 3-1).29  

Practica IC este limitată în principal la surse deschise de informații și la 

HUMINT. Multe unități IC continuă să dedice într-o cantitate disproporționată de 

efort și resurse pentru colectarea unor cantități mari de informații din surse deschise 

în legătură cu informațiile obținute din surse umane. Informațiile despre sursele 

deschise rareori vor dezvălui prea multe despre concurent sau despre implicarea și 

intențiile altor jucători cheie. 

Deși Internetul este o tehnologie care oferă o serie de oportunități, sursele 

deschise de informații nu oferă un avantaj competitiv inerent și, prin urmare, 

managerii se bazează instinctiv pe rețele de prieteni și contacte din partea băncilor de 

investiții, a firmelor de consultanță și așa mai departe, pentru intelligence "real" și nu 

- din păcate - pentru sursele interne percepute mai puțin credibile. 

Ce înseamnă acest lucru pentru programele de informații ale companiei? Pur și 

simplu, un produs care nu include o componentă semnificativă HUMINT este puțin 

probabil să ofere managerilor avantajul competitiv de a cunoaște ceea ce au nevoie și 

așteaptă. Pentru că funcția de intelligence a unei companii să aibă succes - pentru a 

reuși obiectivul său de a genera un flux unic de produse menite să ofere directorilor 

estimările pe care trebuie să le planifice - unitățile de IC trebuie să fie orientate - sau 

să își reorienteze - efortul principal de colectare către HUMINT. Deși materia primă 

HUMINT este, în principiu, informație părtinitoare care nu poate fi verificată direct și 

vulnerabilă la erori, minciuni și dezinformare, această oferă în continuare o serie de 

avantaje critice surselor deschise. 

HUMINT poate oferi autentificarea sau confirmarea intelligence-ului obținut 

prin alte mijloace; înseamnă mai mult decât numere și este în mare parte calitativ; 

oferă dovezi de tip prima facie privind motivele, intențiile, planurile și dezinformarea 

rivalilor; "Raportează informații ascunse, interzise altor forme de supraveghere sau 

monitorizare. Colectarea HUMINT necesită specialiști care posedă abilități rafinate 

                                                             
29 Open Source Intelligence, US Army, 2012, https://fas.org/blogs/secrecy/2012/09/army_osint/ 
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în elicitarea și abilitățile sociale asociate. Elicitarea este arta obținerii de informații 

din surse umane fără a dezvălui scopurile. Elicitarea este probabil cea mai valoroasă 

armă din arsenalul de colectori de informații (Bernhardt, 1999). 

McGonagle și Vella (2012: 43-47) au oferit două abordări verificate pentru 

cercetare: folosind o listă de verificare și procesul de ecran gol. Acestea pot fi 

utilizate împreună, separat sau în combinație. Pentru începerea cu succes a cercetării, 

cei doi autori recomandă să se concentreze asupra următoarelor idei: 

• Ce cauți și de ce? 

• Care sunt limitele cercetării dvs.? 

• Unde ar putea fi găsite informațiile dorite - de obicei denumite date brute? 

• Având cel puțin o determinare inițială a localizării datelor, cum o obțineți? 

• În posesia datelor, cum le interpretați pentru a fi valorificate? 

O listă de verificare preconfigurată pentru analiza concurenților poate contribui 

la extinderea sau perfecționarea nevoilor IC prin forțarea atât a țintelor specifice cât 

și a datelor relevante pentru căutarea inițială. Listele furnizează o modalitate 

importantă de verificare împotriva omisiunii oricărui element critic.  

Deși există mai multe modalități de colectare a informațiilor, în prezent peste 

80% din activitatea de informații provine din surse deschise (OSINT); în domeniul 

intelligence economic procentul este chiar mai mare - peste 95% 30 (Turner, 2005, p. 

95). OSINT este multitudinea de informații neclasificate, identificate în mod deliberat 

și diseminate pentru a identifica soluții viabile31 (Steele, 2007, p. 129). Utilizarea 

OSINT, considerată în prezent principalul instrument cu care funcționează 

intelligence-ul economic. Companiile private doresc să cunoască cât mai multe 

informații despre concurenții lor de pe piață, deoarece le este interzis să folosească 

metode tradiționale de spionaj ilegale și ar trebui să se concentreze asupra OSINT ca 

sursă principală de colectare și analiză a informațiilor. 32 

 

                                                             
30 Turner, M. A., „Why secret intelligence fails”, Dulles, Va, Potomac Books, 2005. 
31 Steele, R.D., „Open Source Intelligence”, în Loch Johnson (ed), Handbook of. Intelligence Studies. NY, Routledge, Capitolul 10, 2007. 
32 Sebe, M., Economic Intelligence, National Intelligence Academy Publishing House, 2015 
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Tipuri de surse utilizate în IC 

O competență cheie în intelligence competitiv este capacitatea de a identifica 

sursele care ar putea să dețină datele și informațiile solicitate și să le extragă. West 

consideră că cea mai simplă formă de IC poate consta în monitorizarea comunicărilor 

de presă naționale și comerciale pentru concurenți, monitorizarea site-urilor web și, 

în cea mai complexă formă, implicarea directă a angajaților concurenților (West, 

2001). 

În cadrul Intelligence competitiv, sursele sunt grupate (West, 2001) în surse 

secundare (cele care conțin informații publice) și surse primare (de obicei persoane), 

și ambele tipuri de surse pot exista în interiorul și în afara organizației. 

În mod similar, Bernhardt susține că sursele de date și informații sunt împărțite 

în două categorii: surse deschise (numite și cele secundare) și surse primare (de 

obicei, umane). Cu toate acestea, sursele primare sunt cele cu o valoare mai mare. 

Dacă un manager de producție dintr-o companie farmaceutică dorește informații 

despre proiectarea procesului de fabricație sau rezultatele zilnice ale testelor 

spitalicești ale unui produs adversar, o alegere adecvată a surselor de informații ar 

trebui să includă pe cei care efectuează teste în cadrul acestor centre, medici, angajați 

ai adversarului și, eventual, alți adversari. Sursele secundare nu sunt în măsură să 

clarifice problemele specifice pe care acest manager vrea să le cunoască (Bernhardt, 

1994: 177). 

Sursele de informații ar trebui alese cu grijă, iar observarea și evaluarea lor ar 

trebui să fie continuă. Acest lucru este esențial pentru a asigura fiabilitatea 

informațiilor, în special atunci când informațiile sunt obținute din surse externe. În 

funcție de interesele sursei, veridicitatea informațiilor poate fi pusă la îndoială. De 

exemplu, companiile pot furniza în mod deliberat informații eronate, aplicând 

dezinformarea pentru a-și induce în eroare concurenții. Informațiile ar trebui 

colectate din mai multe surse, astfel încât compania să poată alege informațiile cele 

mai relevante pentru obiectivele companiei. Utilizarea mai multor surse contribuie, 
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de asemenea, la coroborarea informațiilor și, prin urmare, oferă mai multă siguranță 

în utilizarea informațiilor. 

Sursele secundare sunt definite ca fiind disponibile public (surse deschise), dar 

acest lucru nu înseamnă că sunt disponibile imediat, dar sunt considerate a fi "în 

domeniul public" și pot fi accesate de oricine depune eforturi pentru a face acest 

lucru. Ele sunt foarte variate, dintre care multe sunt ușor de identificat, dar unele 

necesită timp și ingeniozitate pentru a fi găsite. Toți analiștii specializați în 

competiție se bazează în mare măsură pe surse secundare, pentru unele dintre ele 

singurele surse la care au acces. Pentru exploatarea lor, se folosesc tehnicile și 

metodologiile preluate din OSÎNT. 

În prezent există două categorii principale de surse de informații cu sursă 

deschisă, diferențiate prin suportul de difuzare, caracteristicile conținutului și 

difuzarea: surse tradiționale și online. 

Sursele secundare sunt publicate sau stocate în baze de date. Acestea includ 

toate tipurile de publicații scrise și on-line sau baze de date digitale care furnizează 

rapoarte sau stochează informații despre companii și industria lor. Cu câteva excepții 

notabile la rapoartele publicate, sursele secundare sunt, în general, ieftine pentru 

acces și consultare, necesitând în special timp. 

Sursele secundare sunt publicate sau stocate în baze de date. Acestea includ 

toate tipurile de publicații scrise și on-line sau baze de date digitale care furnizează 

rapoarte sau stochează informații despre companii și industria lor. Cu câteva excepții 

notabile la rapoartele publicate, sursele secundare sunt, în general, ieftine pentru 

acces și consultare, necesitând în special timp. 

În cadrul organizațiilor, sursele secundare pot fi organizate în baze de date, 

arhive sau biblioteci, dar suntem la fel de bine plasate în evidențele individuale ale 

personalului. 

În mod tradițional, surse externe au fost găsite în bibliotecile publice sau 

asociațiile profesionale. Internetul a revoluționat accesul la informații secundare. O 

mare parte din informații sunt la doar câteva clicuri distanță. Internetul și motoarele 
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de căutare au scurtat întregul proces de căutare și colectare, făcând totodată 

intelligence-ul disponibil din surse din ce în ce mai esoterice și necunoscute anterior. 

Înainte de apariția Internetului, activitatea OSÎNT să axat pe exploatarea 

surselor de informații deschise clasice, fluxul constant de informații provenind dintr-

un număr relativ redus de surse, formate de livrare a produselor și reputația autorilor. 

Începând cu anii 1990, când Internetul a devenit comercial, sursa deschisă de 

informații a crescut, conținutul și livrarea s-a diversificat, iar identificarea autorilor a 

devenit o problemă pe fondul anonimatului relativ oferit de mediul virtual. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei și implementarea Web 2.0 (interactivitatea 

site-ului) începând cu anul 2004, activitatea OSÎNT s-a confruntat cu provocările 

numărului mare de surse de informații, creșterea exponențială a volumului de 

informații și diversificarea formatelor și metodelor de livrare anonimatul utilizatorilor 

(devenind autori) și răspândirea virală a informațiilor (ceea ce implică dificultăți în 

recuperarea sursei primare). 

Surse deschise de informații tradiționale 

• publicații periodice - ziare, reviste, biblioteci, materiale documentare, broșuri, 

studii, hărți, fotografii; 

• stații radio și TV; 

• date oficiale - rapoarte guvernamentale, bugete, statistici demografice, 

audieri, dezbateri legislative, conferințe de presă, discursuri; 

• date și informații din medii profesionale și academice - conferințe, 

simpozioane, documente elaborate de asociații profesionale, lucrări academice și 

experți din diverse domenii; 

• literatură gri - "Informație produsă la toate nivelurile de guvernare, mediul 

academic, afaceri și industrie, în format electronic și tipărit, distribuirea cărora nu 

este controlată de editorii comerciali". 

Sursa de informații on-line este orice produs media digital care este interactiv 

și distribuit prin rețele de calculatoare sau prin toate textele, sunetele, imaginile și 

grafica procesate pe computer și reunite în baze de date (enciclopedii, biblioteci, 
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bloguri, lumi virtuale, social media, ediții media online clasice, portaluri de 

informare, portaluri de partajare de fișiere etc.). 33  

Unul dintre cele mai importante segmente ale noii media este social media. 

Site-urile de rețele sociale, adesea cunoscute doar ca "social media", se referă la un 

număr de site-uri care au fost create pentru a permite și a încuraja utilizatorii să 

creeze rețele de cunoștințe, să împărtășească mesaje audio și materiale, adesea 

accesibile unui public mai larg McQuail, 2010). Acestea completează acum 

potențialul internetului: acesta conectează oamenii la nivel global. Rețelele sociale 

reprezintă un fenomen de masă, site-urile majore de acest tip având peste un miliard 

de utilizatori cumulativ34. Dintre acestea, peste 2 miliarde au conturi pe Facebook, cel 

mai mare site de social networking. 

Potrivit cercetătorului social media Danah Boyd de la Microsoft Research New 

England Research Center și membru al Centrului Berkman pentru Internet și 

Societate de la Universitatea Harvard, rețelele sociale reprezintă cea mai recentă 

generație de spațiu public mediatizat, spații de întâlnire mediate de tehnologie și 

interacțiune publică.35 

Sursele primare sunt, în principal, persoane aflate într-o poziție care le permite 

să furnizeze informații despre întreprinderi atunci când li se cere. De asemenea, 

include observarea directă a concurenților pe teren, aerian sau prin satelit. 

Ca și în cazul surselor secundare, persoanele care au informații despre 

concurenți pot fi angajați ai companiei care caută informații, precum și lucrători din 

mediul extern al organizației. 

Cele mai valoroase surse sunt cele care au o experiență directă în operațiunile 

concurenților, și anume membrii companiilor concurente, companiile care lucrează 

cu aceștia sau care se află într-o anumită formă de relație de afaceri cu aceștia. Printre 

aceștia din urmă găsim furnizori, distribuitori, consultanți și clienți. 

                                                             
33 Guţu, Dorina - New Media, Editura Tritonic, Bucureşti 2007 
34 Morgan, Nigel, Jones, Graham and Hodges, Ant, Social Media: The Complete Guide to Social Media From The Social Media Guys, 2012 
35 Boyd, Dannah, and Ellison, Nicole B., Social network sites: Definition, history, and scholarship, in Journal of Computer-Mediated Communication, 
13(1): 210–230, 2007 



56 
 

Mai puțin surse directe, dar potențial valoroase, sunt membri ai organizațiilor 

al căror rol oferă oportunități de observare a activităților concurenților (analiști, 

jurnaliști, consultanți, personalul asociațiilor profesionale și Camerelor de Comerț și 

alți observatori de afaceri la nivel național și local). 

Sursele primare acoperă nu doar contactul personal cu rețeaua de furnizori-

concurenți, ci și cu identificarea și contactul regulat cu o rețea de informare externă 

specializată în anumite subiecte de interes pentru strategia firmei (organizații 

intermediare, consultanți, întreprinderi Asociații, Camere de Comerț, Centre 

Tehnologice, Școli, Universități și Comitete Științifice). 

 

Source: http://digimind.com/blog/best-practices/how-to-map-sources-for-a-

competitive-intelligence-project/ 

Următoarea etapă este Procesarea, care se referă la conversia datelor brute și a 

informațiilor colectate în formulare utilizabile de către analiștii de informații și alții. 

Dat fiind că livrările de informații sunt adaptate nevoilor utilizatorilor 

predefiniți, intelligence-ul primar provenit din surse cum ar fi sondaje de piață și de 

industrie, articole de știri și zvonuri sunt de obicei nepotrivite pentru factorii de 

decizie. Prelucrarea și exploatarea implică activități precum traducerea sau 

interpretarea comunicatelor de presă și rapoartelor tehnice, redactarea comentariilor 

din interviuri - în special transcrierile evocării - și colaționarea informațiilor. 

Colectarea include colectarea, aranjarea și adnotarea informațiilor aferente; 

concluzionând concluziile privind relația dintre fapte și semnificația lor; evaluarea 

exactității și certitudinii fiecărei informații; gruparea elementelor în categorii logice; 

http://digimind.com/blog/best-practices/how-to-map-sources-for-a-competitive-intelligence-project/
http://digimind.com/blog/best-practices/how-to-map-sources-for-a-competitive-intelligence-project/
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examinarea critică a surselor de informații; evaluarea sensului și utilității conținutului 

pentru analiza suplimentară (Krizan, 1999). 

Cu alte cuvinte, procesarea intelligence-ului implică: 

• Testarea fiabilității surselor, în special a surselor umane. De exemplu: Este o 

sursă nouă sau este bine cunoscută colectorilor? Dacă este bine cunoscut, cât de 

fiabilă a fost în trecut? Ce acces are la informații? Cât de mult a eliminat datele 

brute? 

• Atribuirea gradului de încredere în informație. Cât de mult au analiștii din 

informațiile în cauză? Are sens? Corespunde altor elemente cunoscute? 

• Rezolvarea neconcordanțelor. Informațiile colectate ca parte a activității de 

colectare rar se potrivesc în mod corespunzător pentru a crea imaginea perfectă. 

Datele sau dovezile care nu corespund în totalitate modelului aparent trebuie 

revizuite și revalidate. Adevărul nu este adesea anormal, mai degrabă decât normal.36. 

(Bernhardt, 2003: 48-52). 

Categorii de intelligence competitiv 

Potrivit lui John J. McGonagle și Carolyn M. Vella (2003), există două 

categorii de IC: 

- activ, care constă în colectarea datelor brute din mediul de afaceri și din 

mediul competitiv și analizarea acestora, pentru a obține informații economice, fără 

accente defensive, apărarea secretului companiilor private; acesta poate fi efectuat de 

unitatea internă responsabilă, de un consultant extern sau de beneficiarul însuși. 

- defensiv, care include modul de protejare a firmei împotriva eforturilor 

concurenților. IC defensiv presupune că angajații unei companii cunosc tipurile de 

date sensibile care ar putea interesa concurenții pieței și cum să le protejeze 

(McGonagle și Vella, 2003: 1-2). 

 

                                                             
36 Bernhardt, Douglas, Competitive Intelligence: How To Acquire & Use Strategic Intelligence & Counterintelligence (Management Briefings 
Executive Series), FT Prentice Hall, 2003 
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Tipuri de intelligence competitiv activ: 

IC Strategic  

Este destinat unui nivel superior de management interesat de informații despre 

mediul competitiv, economic, juridic și politic în care compania și concurenții sunt în 

prezent activi și în care vor lucra în viitor (McGonagle și Vella, 2003: 2). Practic, 

procesul poate include informații despre produse și / sau servicii care diferențiază 

actorii de piețe. 

IC strategic poate fi aplicat potențialilor candidați pentru fuziuni, achiziții, 

alianțe sau parteneriate (McGonagle și Vella, 2003: 2). Astfel, analizele strategice  

sunt, de obicei, efectuate pe termen lung, în urma unor acțiuni care ar putea afecta 

competitivitatea companiei timp de mai mulți ani. Pe de altă parte, acestea sunt strict 

dependente de orizontul schimbării propriei piețe de vânzări. De exemplu, industria 

IT se modifică în mod constant, iar orizontul pieței este limitat, strategiile pe termen 

lung nu sunt viabile, în timp ce piețele imobiliare sau bunurile de consum sunt mai 

puțin volatile și poartă astfel de analize (Gilad, B. 200137, 200338). Principalele etape 

ale analizei strategice sunt: "Unde va fi x în anii?" Și "Care sunt riscurile și 

oportunitățile care ne privesc?". 

Conceptul de avertizare timpurie strategică / SEW (Gilad, B. 2001, 2003) a 

fost introdus pentru a evidenția riscurile și oportunitățile cât mai relevante. Un alt 

termen utilizat în analiza de Intelligence competitiv a fost definit în studiul 

"Intelligence organizațional: ce este și cum o pot utiliza managerii" (Halal, W., 

2013), în care a fost introdus conceptul de intelligence organizațional. Capacitatea 

unei organizații de a crea cunoștințe și de a le aplica în mediul de lucru sau pe piața 

vânzărilor. Astfel, structura companiei, relațiile cu furnizorii și clienții, strategiile de 

marketing, politicile de personal, precum și factorul de decizie, care este dat rolul 

principal, sunt luate în considerare. 

                                                             
37 Gilad, Ben. Industry Risk Management: CI's Next Step, Competitive Intelligence Magazine, 4 (3), May–June, 2001. 
38 Gilad, Ben. Early Warning. NY: American Management Association, 2003. 
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Pentru a ilustra rolul strategic al IC, cazul AT & T este specific. Deși din 1983, 

AT & T a jucat un rol important în industria de calculatoare, având o vastă experiență 

în fabricarea echipamentelor de telecomunicații, a înregistrat o scădere dramatică a 

rentabilității după 5 ani de intrare pe piață. Principalele cauze au fost: 

1. Nereușita constatării că factorii critici de succes în acest domeniu sunt 

vânzările, distribuția și serviciile (în cazul în care compania nu avea experiență); 

2. Eșecul implementării unui IC strategic împotriva celor mai puternici 

concurenți - IBM și COMPAQ; 

3. Compania nu și-a definit segmentul de piață, iar criteriile de diferențiere nu 

au luat în considerare deciziile de cumpărare ale clienților; 

4. Nu au fost definite criterii de calitate a produselor, în funcție de cerințele și 

așteptările clienților - utilitate, aspect, funcționalitate, siguranță, noutate, potrivire. 

IC operațional 

Acest concept se bazează pe activitățile funcționale dintr-o companie sau o 

instituție și încearcă să identifice modalități de îmbunătățire a celor mai bune practici 

în domeniu. 

Dacă IC strategic se concentrează pe analize macro-economice într-o anumită 

zonă, abordând problemele concurenței pe piață, cea operațională este mai detaliată, 

bazată pe bază de date și rigurozitatea analizei, concentrându-se asupra costurilor și 

calității, al consumatorului (CD) se bazează pe preț (P) și calitate, în funcție de 

funcția (Q) CD = f (PxQ), iar prețul produsului poate fi redus doar prin scăderea 

costurilor de producție. Aceste criterii influențează decizia de cumpărare a 

consumatorului, generează o analiză a costurilor și interacțiunea dintre activitățile și 

procesele de afaceri ale companiei. 

IC Tactic  

Acesta este tipul de intelligence axat pe activitățile curente și pe planurile pe 

termen scurt care vizează activitatea pe piață. Poate fi o componentă critică în fuziuni 

sau achiziții (McGonagle and Vella, 2003: 2). Ea are rolul de a furniza informații și 

analize pentru a îmbunătăți deciziile pe termen scurt, în majoritatea cazurilor fiind 
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utilizate pentru creșterea pieței sau a schimburilor financiare. Acest tip de informații 

urmează: produsul - ce se vinde, prețul, promoțiile - ce se face pentru a promova 

produsul, locul de marketing - unde este vândut,precum și alte detalii care pot fi 

legate de marketing, studii de piață, design, aspecte tehnice. 

IC tehnologic 

Acest tip de intelligence permite unei companii să răspundă la amenințări, să 

identifice și să exploateze oportunitățile generate de schimbările tehnologice și 

științifice. Practica optimă a unui IC tehnologic poate genera economii de 10 până la 

100 de ori mai mari decât investițiile totale investite (McGonagle și Vella, 2003: 2). 

Datele IC orientate pe obiective despre companiile rivale, capacitățile lor, activitățile 

curente, planurile și intențiile viitoare (McGonagle and Vella, 2003: 2). Este foarte 

des aplicată atunci când obiectul respectiv este un număr mic de concurenți cu care o 

companie se confruntă cu nișe de piață. Acesta include informații de afaceri sau 

informații despre concurenți. 

IC Defensiv  

În majoritatea cazurilor, IC defensiv este ignorat, rolul său fiind în principal 

acela de a permite companiei să controleze informațiile pe care le furnizează 

(Înțelegia Group, 2008). În plus, acesta protejează toate inițiativele strategice și oferă 

informații vitale numai pentru persoanele de încredere. IC defensiv limitează fluxul 

de informații de la companie către cei care pot beneficia de el, precum și date despre 

o companie care este disponibilă în mod public din cauza unor erori umane sau a 

inovațiilor insuficiente ale foștilor angajați. De asemenea, verifică calitatea / 

integritatea persoanelor cu care lucrează ("lucrurile potrivite sunt spuse oamenilor 

potriviți"). 
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CAPITOLUL 3 

 

Analiza intelligence 

 
 

3.1. Nevoia de analiză: date, intelligence și dificultatea ”deciziilor informate” 

Dintotdeauna informațiile au stat la baza deciziilor politice, militare și 

comerciale înțelepte. Fie că au reflectat fapte, dovezi despre intențiile sau puterea 

inamicului, vulnerabilitățile unui lider politic sau evoluțiile economice ale unui 

competitor, informațiile au fost de-a lungul istoriei considerate a fi bunuri extrem de 

prețioase. În mod tradițional, valoarea lor era dată, în primul rând, de dificultatea 

accesării și obținerii lor. Însă în ultimele decenii, revoluția tehnologică a transformat 

în mod fundamental atât accesul la informație, cât și conceptul și practica în culegere 

și analiză. În prezent, cantitatea de informație disponibilă este fără precedent, iar 

spațiul cunoașterii este ocupat de surse multiple și concurențiale de informație. 

Dincolo de avantajele date de accesul crescut la informații, este important de înțeles 

că ”revoluția surselor deschise” a crescut,  direct proporțional cu datele, zgomotul, 

potențialul de îndundare cu informații, dar și dezinformarea sau malinformarea. În 

acest univers saturat cu date accesibile grație tehnologiei, dificil este cu precădere 

procesul de decelare între informațiile relevante și cele mai puțin importante, precum 

și între informațiile adevărate și cele false, supuse manipulării, alterării voite sau 

chiar involuntare de către multiplii actori implicați în (re)transmiterea lor. 

Mai mult, organizaţiile concurează astăzi într-un mediu competitiv tot mai 

extins, postindustrial, bazat pe cunoaştere şi informaţie, care este semnificativ diferit 

de mediul competitiv industrial, intern și cu un ritm lent de evoluție. Globalizarea a 

determinat creşterea absolută a nivelului concurenţei prezente pe majoritatea pieţelor. 

În trecut, un competitor îşi putea susţine avantajele pe piaţă ”doar pentru faptul că s-a 

aflat la locul potrivit în momentul potrivit” (Fleisher și Benssoussan, ). 
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Barierele geografice, fizice şi socio-politice au avut ca scop menţinerea 

competitorilor la distanţă şi în afara multor pieţe. Cele mai multe dintre aceste bariere 

au dispărut în contextul progreselor importante înregistrate în comunicaţii, politici 

comerciale, tehnologie şi transport.  

De asemenea, modelele ierarhice lineare care au dominat gândirea 

managementului şi, în unele cazuri încă o mai fac, au lăsat loc măsurilor noi, mai 

flexibile, în continuă autoreorganizare, bazate pe reţea. Cunoașterea strategică nu mai 

este apanajul unui rol unic la nivel de organizație, iar directorul executiv nu mai este 

de aşteptat să cunoască singur terenul competitiv pentru a își proiecta strategiile. Pe 

fondul acestei noi concurenţe globale, nevoia de a înţelege în detaliu competitorii şi 

contextele de afaceri devine tot mai importantă, iar aceaste nevoi de cunoaștere sunt 

acoperite prin activități specializate de culegere, procesare și analiză a datelor.  

Majoritatea oganizațiilor culeg date şi informaţii, însă nu toate înțeleg că 

informaţiile nu sunt sinonime cu cunoaşterea. Datorită dezvoltării tehnologice, 

informaţiile reprezintă astăzi un produs care există în „stare de suprafurnizare”. 

Menţinerea unui avantaj competitiv necesită ca organizaţiile să valorifice în mod unic 

informaţiile pentru a crea ordine din haos şi complexitate şi pentru a conecta şi 

transferă cunoaşterea în acelaşi timp cu eforturile de obţinere a expertizei. Plecând de 

la certitudinea că economia globală este una a cunoaşterii, de la supraîncărcarea cu 

date şi informaţii, dublată de dificultatea crescută în alegerea celor relevante şi de 

încredere, prezentul capitol își propune să prezinte și să explice câteva dintre modele 

şi instrumentele utile în sortarea, selectarea şi organizarea logică a bagajelor mari de 

date şi informaţii, precum și în dezambiguizarea lor.  

 

 

„În prezent, la fiecare două zile, omenirea creează mai multă informație decât 

a generat de la începutul civilizației până în anul 2003” (Eric Schmidt, CEO 

Google, conferința Techonomy, 2010). 
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3.2. Analiza în intelligence competitiv: o definiție 

O definiție simplă ne învață că analiza în intelligence este procesul prin care 

sunt aplicate ”metode cognitive, în mod individual și colectiv, pentru a cântări datele 

și pentru a testa ipotezele” (Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community), 

într-un context socio-cultural dat. Sau procesul prin care informațiile culese despre un 

adversar sunt utilizate pentru a răspunde unor întrebări tactice în cadrul unor 

operațiuni în derulare sau pentru a previziona comportamente viitoare (RAND 

Corportation). Cu alte cuvinte, analiza este procesul prin care se conferă valoare 

adăugată informațiilor culese. Spre exemplu, analiza financiară a angajărilor realizate 

de competitori de-a lungul timpului poate indica intenția acestora de a dezvolta 

operațiuni cu costuri mai reduse decât cele al organizației proprii. În acest caz, 

valoarea adăugată prin analiză rezultă din comparea, prin asemănare și diferență, a 

informaților culese, precum și din aplicarea unor metode de analiză (Fuld Company, 

Competitive Intelligence Dictionary, 2018). 

În termeni sintetici şi încercând să identificăm numitorul comun al 

numeroaselor abordări oferite termenului, analiza este un proces care presupune 

studierea unor date primare, brute şi neprocesate, culese prin mijloace/surse diferite, 

surse deschise (OSINT), umane (HUMINT), tehnice (SIGINT, IMINT, MASINT 

etc.), realizarea unor judecăţi şi, pe baza acestora, elaborarea unui produs care poate 

susţine luarea unei decizii. O condiție premergătoare analizei este înțelegerea 

problemei și a datelor și informațiilor deținute. 

Concret, procesul analitic se centrează pe (1) industrie - grup de unități 

economice clasificate după tipurile sau categoriile de produse și servicii furnizate, 

regiuni geografice, clienți și tehnologii utilizate și (2) competitori - actuali și viitori, 

direcți și indirecți, naționali și multinaționali. De asemnea, analiza se aplică pe acele 

evenimente, acțiuni, situații, fenomene care reprezintă vulnerabilități și cer luarea 

unor decizii care să protejeze propria organizație. 

Frecvent, în explicarea procesului analitic, este utilizată ilustrativ metafora 

reconstrucţiei arheologice a unui vas în baza unor cioburi ceramice incomplete sau, 
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cu aceeași semnificație, a puzzle-lui. În exprimarea lui M. Boslough (Boslough, 

2005), procesul de analiză este format din jocuri de puzzle multiple, care pot fi 

rezolvate simultan, prin contribuţiile a mai mulţi indivizi, care integrează piese din 

cutii diferite. Procesul este însă dinamic, deoarece „jocul, piesele şi oamenii implicaţi 

sunt permanent supuşi schimbărilor” (Boslough, 2018, p. 6). Analiza informaţiilor 

este așadar un proces complex şi cognitiv, în mişcare continuă, în cadrul căruia sunt 

asamblate, în mod corect, piesele unui puzzle, redând tabloul/imaginea de ansamblu, 

chiar şi în situaţia, frecvent întâlnită, „în care unele piese lipsesc” (Wheaton, 2001, p. 

10). 

Analiza intelligence mai poate fi definită ca fiind procesul prin care sunt date 

răspunsuri unor întrebări formulate, unor „întrebări din spatele întrebărilor”, precum 

și unor întrebări neformulate, care se conturează prin procesul analitic, ca urmare a 

formulării de răspunsuri pentru întrebările primare și evidente. Această manieră de 

definire a analizei are la bază înțelegerea rolului întrebărilor în proces, experiența 

arătând că, de cele mai multe ori, capacitatea analiștilor de a formula întrebări este 

mai importantă decât cea de a oferi răspunsuri. Din acest punct de vedere, o bună 

analiză antrenează capacitatea de gândire critică și de punere sistematică sub semnul 

întrebării a datelor, a surselor, precum și a procesului de gândire propriu. 

3.3. Etapele procesului analitic: un model în șase pași 

Analiza intelligence este un proces. Ideea de proces ajută la înțelegerea analizei 

ca succesiune de stări, etape, stadii prin care trec, în desfășurarea lor temporală, în 

schimbarea lor, date și informații despre situații, persoane, fenomene etc., prin 

intervenția de tip cognitiv a analistului în intelligence. Numărul și specificul etapelor 

subsecvente analizei diferă de la o organizație de intelligence la alta, de la un 

departament analitic la altul, de la un analist la altul. Cu alte cuvinte, ideea avansării 

în cadrul prezentului volum al unui „model” are ca scop ilustrarea generică a 

procesului pentru a furniza viitorilor analiști un tablou al analiziei înțeleasă prin 

subactivitățile sale. De asemenea, în cele ce urmează, pe parcursul paginilor 

următoare, modelul va servi ca și context de lucru care va permite o mai bună 

înțelegere și explicare a instrumentelor și tehnicilor de analiză. Așadar, modelul a fost 
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construit din rațiuni pedagogice, pentru a facilita înțelegerea procesului analitic în 

complexitatea sa. Este important de menționat că, în practică, cei opt pași pot fi 

inversați, parcurși în paralel sau, în funcție de experiența analistului, omiși. 

 

Figura nr. 1- Analiza în intelligence: un model în șase pași 

Pasul 1: înțelegerea și definirea problemei de analizat 

Primul pas în demersul analitic implică înțelegerea țintelor și a obiectivelor 

efortului analitic. Această etapă, care echivalează cu o enunţare a temei de analizat, 

comportă o importanţă deosebită. Identificarea problemei supuse analizei este 

sinonimă cu stabilirea destinației, în sensul în care ar trebui să indice atât analiștilor, 

cât și beneficiarului, „ce intenționăm să analizăm”. De măsura în care problema este 

definită clar și specific depinde decisiv modul în care se vor derula etapele ulterioare 

subsecvente analizei. Cu alte cuvinte, această etapă funcționează asemenea unui 

„input”, care generează un „output”, de acestă etapă depinzând calitatea produsului 

final și validitatea concluziilor.  

 

Pornind de la această primă întrebare, analiștii trebuie să formuleze o serie de 

meta-întrebări referitoare la subiect, motivația care se află în spatele întrebării (căror 

obiective servește produsul de intelligence), termenul în care acesta trebuie predat și 

Pasul 6: 
Monitorizarea 

(evaluare și 
feedback) 

Pasul 5: 
Elaborarea 

produsului de 
intelligence

Pasul 4: 
Prelucrarea 

informaţiilor

Pasul 3: 
Selectarea și 

evaluarea 
informaţiilor 

Pasul 2: 
Formularea 
ipotezelor

Pasul 1: 
Înțelegerea și 

definirea 
problemei de 

analizat

Pentru mobilizarea ideilor utilizați: 
analogia - stabiliți apropieri, asemănări, plecând de la fapte deja ştiute, de la situaţii deja cunoscute; 

contrastul - identificați situaţiile opuse, opiniile, ideile antagonice. 
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forma de prezentare. Identificarea întrebărilor este deosebit de importantă deoarece 

acestea funcționează ulterior în proces asemenea unui ghid în lectură și filtrarea 

informațiilor. Mai mult, calitatea întrebărilor ține de capacitatea analistului de a 

înțelelege problema de analizat, deoarece „curg” firesc din problema (aria analizată) 

și din subiect (aria analizată+unghiul de abordare).  

De multe ori, etapa de formulare a problemei este însoțită de confuzie, însă 

această stare trebuie percepută ca normală; însăși conștientizarea ei este importantă, 

deoarece confuzia poate fi primul pas spre claritate. Esențial este să stabilim ce dorim 

să cunoaștem și nu ce credem că dorim să cunoaștem. Iar diferența este importantă.  

În general, un produs de intelligence semnalează: 

 emergența unui nou indicator pentru amenințarea la adresa intereselor 

sau obiectivelor companiei; 

 noi situații care ar putea afecta promovarea sau consolidarea intereselor 

companiei; 

 amendamente sau schimbări în situația curentă, care necesită adoptarea 

de măsuri; 

 persistența unui anume indicator al amenințării; 

 oportunitatea promovării și a capitalizării unor interese ale companiei. 

 

„Cei 5 W – Who - CINE, What - CE, When - CÂND, Where – UNDE și Why – DE CE sunt un 

foarte bun punct de plecare pentru a traduce nevoile de informare în cerințe. O a șasea întrebare – 

CUM poate fi de asemenea luată în considerare. Atât în activitatea guvernamentală, cât și în cea 

de business, aceste întrebări formează cadrul de bază în care beneficiarii formulează nevoi, iar 

practicienii caută soluții pentru a le răspunde. În mod obișnuit, cerințele în intelligence-ul 

guvernamantal sunt exprimate ca amenințări la adresa securității naționale sau internaționale, iar 

în zona privată cerințele sunt exprimate în termenii strategiei și poziționării competitorilor în 

piața de profil” (Krizan, 1999, p. 13).  
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O condiție esențială a succesului acestei etape este înțelegerea nevoii de 

cunoaștere pentru care produsul de intelligence va oferi un răspuns. Nevoia de  

cunoaștere poate fi formuată de beneficiari și direcționată spre organizația de 

intelligence, care oferă un răspuns sub forma unui produs de intelligence sau poate fi 

identificată de organizația însăși, care stabilește potențialul beneficiar căruia îi 

transmite produsul de intelligence. Implicarea activă și în cunoștință de cauză a 

beneficiarului prin formularea de cerințe este desigur dependentă de specificul 

culturii strategice la nivel național și de nivelul de cultură de securitate (măsură în 

care beneficiarul înțelege sistemul de securitate națională, contribuția strategică pe 

care intelligence-ul o poate aduce în fundământarea unei decizii, dar și rolul său ca 

decident în acest sistem.Atât colectarea datelor și informațiilor necesare procesării, 

cât și analiza propriu-zisă a acestora se stabilesc în funcție de răspunsurile care se dau 

la următoarele întrebări: Cine trebuie să știe? Ce trebuie să știe? De ce trebuie să 

știe? Când trebuie să știe? Unde ar trebui să conducă analiza? În ce formă ar 

trebui livrat produsul de intelligence? 

De asemenea, măsura în care între beneficiar și reprezentanții organizației de 

intelligence există un proces consultativ, un dialog sau solicitarea de clarificări de-o 

Definirea problemei: un exemplu  

(adaptare după West, 2001) 
Întrebarea de plecare Ce trebuie să știe beneficiarul? este ulterior „spartă” în sub-întrebări. 

De exemplu, o cerere de tipul Care sunt implicațiile scoaterii pe piață a produsului X de către 

compania Y? ar putea avea următoarele întrebări subsumate: 

 care sunt caracteristicile produsului X? 
 care sunt direcțiile și obiectivele de vânzare ale companiei Y? 

 care sunt competitorii companiei Y pe piața de profil? 

 care este contextul scoaterii pe piață a produsului X? 
La o cerere de tipul care este profilul companiei competitoare? se pot pune următoarele 

întrebări subsumate: 

 care sunt strategia de marketing, producția și situația financiară a companiei? 
 care sunt problemele - cheie cu care se confruntă competitorul? 

 care sunt presiunile la care este supusă compania pentru a-și îmbunătăți performanța 

și a-și rezolva problemele? 

 care este istoria activităților competitorilor și cum și-au rezolvat ei problemele și și-
au atins obiectivele? 

 care este profilul persoanelor aflate la conducerea companiei și cum au rezolvat 

problemele din trecut? 

 ce resurse are la dispoziție competitorul? (West, 2001, p. 119). 
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parte sau de cealaltă depinde de practicile fiecărei comunități de intelligence sau, în 

cazul intelligence-ului competitiv, de normele în comun asumate.  

 În această etapă, problemele se diferențiază în funcție de complexitate, de la 

simple la foarte complexe, iar complexitatea se corelează, de cele mai multe ori, cu 

timpul acordat sau alocat analizei. În mod firesc, există un raport între calitatea 

analizei şi timpul alocat pentru efectuarea acesteia, iar acesta este înțeles și exprimat 

încă din etapa de definire a problemei de analizat. 

Pasul 2: formularea ipotezelor 

Plecând de la problema înțeleasă și de la întrebările formulate, analistul emite 

ipoteze de bază care îl ajută să își structureze gândirea și să parcurgă următorii pași în 

analiză39. Formularea ipotezelor este proprie oricărei activităţi de investigare și 

cercetare. Prin comparație cu ceilalți pași este probabil etapa care trece cel mai ușor 

observată, nefiind de cele mai multe ori asumată ca o activitate în sine. Aceasta de 

întâmplă deoarece ipotezele apar deja în procesul de înțelegere și formulare a unei 

probleme analitice, când analistul își formulează anumite presupuneri cu privire la 

nevoia de a analiza problema sau cu privire la eventualele implicații pentru domeniul 

său de referință. Ulterior, în cadrul procesului de analiză, ipotezele însoțesc analistul 

și în selectarea şi procesarea datelor, în desprinderea semnificației unor fapte și 

decizii, în alegerea unor metode analitice de sprijin, precum şi în stabilirea structurii 

produsului de intelligence. Există însă riscul selecţionării ipotezelor conform 

prejudecăţilor/presupunerilor noastre40.  

                                                             
39 Succesiunea etapelor diferă de la o situație la o alta. Spre exemplu, etapa de stabilire a ipotezelor poate surveni, în 
funcție de cutuma analitică și modelul mental al analistului, înainte sau după selectarea datelor relevante. Formularea 
ipotezelor este poate mai mult decât celelalte etape un proces de ajustare permanentă.   
40 Pentru detalii a se vedea capitolul dedicat analizei ca proces mental. 

Ipoteza Rolul ipotezelor în procesul de analiză 

reprezintă o corelație între două 

variabile se bazează pe fenomene 

observabile poate fi testată prin 

colectarea și analiza de 

informații poate indica efectul 

constituie pilonii pe baza cărora se elaborează 

analiza stimulează gândirea analistului și 

susține generarea de idei noi definește factorii 

determinanți ai unei situații și variabilele care 

influențează problema analizată fac legătura 
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Ipotezele sau presupunerile sunt realizate plecând de la datele factuale 

cunoscute și privesc specificul unor situații care nu pot fi observate direct, esenţa, 

cauzalitatea mecanismele interne și evoluția unor fenomene, legăturile dintre 

fenomene, persoane și situații. Aceste ipoteze au caracter provizoriu, putând fi 

confirmate sau infirmate, în funcție de rezultatele preliminare și finale ale analizei. 

Au rolul de a ghida analistul de-a lungul procesului, funcționând asemenea unor 

potențiale explicații sau concluzii care vor fi testate prin intermediul datelor care vor 

fi culese și interpretate. Prin comparație cu ipotezele de factură științifică, în analiza 

intelligence ipotezele au rolul de a reduce incertitudinea prin a genera cunoaştere, nu 

în sensul de a dezvolta o teorie sau o ştiinţă, ci, în sens larg, de a conduce la 

informaţii noi, cu relevanţă pentru beneficiar. Analistul în intelligence lucrează cu 

ipoteze teoretice, care presupun interpretări noi ale faptelor şi fenomenelor, fiind 

indirect testabile, precum şi cu ipoteze de lucru sau empirice, direct testabile.  

Ipotezele pot fi stabilite pe baza intuiţiei, impresiei, acelui „fler analitic” sau cu 

ajutorul unor „strategii de generare” (Heuer R. J., 1999, p. 32):  

 Logica Situațională  

 Este cea mai comună strategie pentru generarea ipotezelor. Se bazează 

pe elementele concrete și cunoscute ale situației sau problemei supuse analizei și mai 

puțin pe cazuri similare din trecut. Situația este privită în sine ca fiind unică, prin 

urmare este înțeleasă în logica ei proprie; 

 Logica situațională se contruiește pe baza relației cauză-efect sau 

scopuri-mijloace – „analistul identifică scopurile urmărite și explică de ce (anumiți 

n.a) (...) actori vor obține aceste scopuri” (Heuer R. J., 1999, p. 33) având în vedere 

mijloacele existente; 

 Este potrivită pentru analiza evoluției unor situații pe termen scurt. 

 

unor acțiuni, ceea ce se poate 

întâmpla și de ce 

dintre diferiți itemi implicați în situația 

analitică 



70 
 

 Aplicarea teoriei 

 Teoria este înțeleasă ca generalizare fundamentată pe valorificarea mai 

multor exemple ale aceluiași fenomen. Translatarea sa în analiza intelligence se 

realizează pe baza principiului „atunci când sunt îndeplinite o serie de condiții, 

înseamnă, cu anumit grad de probabilitate, că urmează să …)41; 

 În termeni simpli, teoria este dată de modul în care analiștii în 

intelligence înțeleg în general comportamentul indivizilor, organizațiilor și sistemelor 

politice, economice și militare; 

 Principalul avantaj este economia de timp, deoarece apelul la teorie îi 

permite analistului să treacă dincolo de detaliile unei situații date; în contrapartidă, 

aplicarea doar a acestei strategii poate conduce analistul la a ignora dovezi care 

conturează evenimente viitoare.   

 Comparația cu situații din trecut 

 Presupune înțelegerea unei situații prezente prin compararea sa cu 

situații precedente prin analogie 

 Este o strategie utilă mai ales când lipsesc datele care să permită 

aplicarea logicii situaționale sau lipsește cadrul amplu de tip teorie bazat pe analiza 

mai multor situații similare; 

 Riscul este dat de impactul pe care referința la precedentul istoric îl 

poate avea, în sensul raționamentului de tipul „ce nu s-a întâmplat nu se va întâmpla 

niciodată”, precum și de tendința de a omite eventualele diferențe între situația 

trecută și cea prezentă.  

 „Scufundarea în date” 

 Este strategia frecvent aleasă de analiști prin care aceștia se imersează în 

bazinul de date pe problema analizată, fără să își fi creat în prealabil un cadrul de 

întrebări sau un pattern de analiză. În mod spontan, „scufundarea” însăși conduce la 

                                                             
41 Exemplu: “țara X și-a pierdut poziția strategică în domeniul Y”. Această precondiție poate conduce la ipoteza că, în 
perioada următoare, vor exista mutații în plan militar și politic (având ca reper relația dintre planul politic și militar în 
asemenea circumstanțe).    
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explicații și răspunsuri, moment în care analistul „se întoarce” în proces și verifică în 

ce măsură datele îi confirmă ipotezele; 

 Scufundarea în date are limitele ei care nu trebuie să ne descurajeze în 

aplicarea acesteia, dar trebuie să încurajeze utilizarea ei în comun cu celelalte 

strategii; pierde din vedere faptul că datele în sine „nu vorbesc de la sine”, iar 

semnificația este atribuită acestora prin conjugarea datelor cu contextul în ansamblu 

care trebuie de asemenea interpretat.  

Niciuna dintre strategiile mai sus menționate nu este în principiu mai bună decât 

celelalte. Recomandarea formulată de R. Heuer (Heuer R. J., 1999) este de a aplica 

toate strategiile încă din etapa de generare a ipotezelor și de a evita capcana pe care 

presiunea timpului, sub care se derulează în mod frecvent procesul de analiză, o pune 

analiștilor și anume de a sări peste etape mergând direct la redactarea produsului de 

intelligence și a face analiza fără a dubla procesul de analiză propriului mod de a 

gândi. Soluția în generarea de ipoteze este cea a echilibrului între abordarea din 

interiorul situației operative, bazată pe precedente și dependentă de datele la 

îndemână, și raportarea la teorie care, prin modelele sale explicative, poate fi deosebit 

de utilă analistului.  

Pasul 3: selectarea și evaluarea informaţiilor  

Principiul care ghidează analistul în această etapă este acela că, deși sursele de 

informaţii sunt teoretic nelimitate, timpul dedicat procesării informațiilor este limitat. 

Căutarea și selectarea informațiilor sunt continue (analistul „întorcându-se” în proces 

dacă datele deținute se dovedesc a fi insuficiente, nerelevante sau contradictorii) și 

implică: 

 Valorificarea informaţiilor și cunoștințelor existente referitoare la 

problema, subiectul, tema supuse analizei (istoria, cultura, evoluţia politică şi militară 

a actorilor internaţionali implicaţi şi a regiunii), prin identificarea și indexarea celor 

mai relevante surse. Din acest punct de vedere, analiza trebuie să cunoască de unde 

pot fi obținute informațiile și care sunt formele sub care cunoașterea (existentă în 
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interiorul sau în afara organizației de intelligence) se poate regăsi. Accesul la baze de 

date incomplete sau capacitățile de stocare ineficiente pot crea dificultăți analistului. 

 Extinderea ariei de căutare a informaţiilor utile analizei, în funcție de 

răspunsurile găsite la întrebările inițiale ale analistului și pentru acoperirea noilor 

întrebări formulate pe parcusul procesului (detalii, informații nișate, completarea 

tabloului de surse). 

Acest proces se derulează acordând atenție informațiilor sub aspectele: 

perisabilității (în special a informaţiei de politică internă și internaţională extrem de 

volatilă pe fondul dinamicii continue a sistemului politic), utilității prin raportare la 

rezultatul dorit, exactității şi clarității. În principiu, cu cât bazinul de surse și 

informații este mai amplu, cu atât produsul de intelligence capătă un fundament mai 

larg și mai solid. Desigur, această finalitate este condiționată și de întrunirea altor 

factori, precum tratarea problemelor analizate în profunzime și verificarea temeinică 

a surselor și informațiilor. 

„Analiza nu începe odată ce colectarea s-a realizat. Pentru a 
obține cel mai bun intelligence, cele mai bune informații, analiza și 
colectarea datelor trebuie să meargă mână în mână până când sunt 
obținute rezultatele dorite” (West, 2001, p. 115). 

Forme ale cunoașterii în organizația de intelligence 
(adaptare după Fleisher și Bensoussan, 2007, pp. 166 - 170) 

 Faptele sunt informații verificate, aspecte cunoscute sau despre care se știe ca au avut loc. Se exprimă prin 
idei lipsite de ambiguitate, prin afirmații cu caracter adevărat. 

 Percepțiile sunt impresii sau opinii care sunt susținute de date care urmează o anumită logică. Este 
important pentru analist să supună aceste opinii la teste pentru a stabili care dintre ele pot fi transformate în 
fapte și care rămân la nivel de percepție. Nu este greșit ca analistul să integreze percepții în produsele sale, 
dar acestea trebuie prezentate ca atare.  

 Credințele sunt rezultate dintr-o combinație de fapte și percepții și sunt, de obicei, descrise ca relații cauză - 
efect. Pot fi explicite sau implicite, dar și acestea trebuie să fie suspuse verificării și justificării. Credințele fac 
diferența dintre diferitele modalități în care oamenii înțeleg și percep lumea și conturează viitorul. 

 Presupunerile sunt afirmații luate ca atare și constituie cunoașterea care provine din categoriile enunțate 
anterior. Se pot referi la evenimente care au avut loc în trecut, care au loc în prezent sau despre care se 
afirmă că ar putea să aibă loc în viitor. Presupunerile explicite sunt acelea care sunt în mod conștient 
adoptate de către analist, sunt bine înțelese și sunt împărtășite. Presupunerile implicite sunt acelea care nu 
sunt exprimate sau împărtășite și de care persoanele nu sunt conștiente. 

 Proiecțiile sunt o combinație de fapte, credințe și presupuneri. Reprezintă judecăți argumentate despre 
viitor și constituie o parte esențială a cunoașterii care susține deciziile.  
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Orice informaţie poartă în sine diverse grade de interpretare și subiectivitate, 

influenţate de multiplele variabile care sunt implicate în proces (interesele celor 

implicați, caracteristicile psiho-comportamentale ale sursei etc.). Aceste limite 

implicite în descrierea unei situații relevante pentru securitatea națională sunt 

contrare finalității analizei în intelligence, de a elabora un produs analitic obiectiv şi 

util în luarea unor decizii. Atenția acordată relevanței, validității, actualității, noutății 

informațiilor este transversală întregului proces analitic. Pentru obţinerea unui grad 

mai mare de obiectivitate, selectarea și evaluarea informațiilor42 se realizeză pe baza 

unor criterii; operarea cu aceste criterii de evaluare vizează determinarea măsurii în 

care realitatea relevantă este descrisă adecvat și detectarea de către analist a 

eventualelor modificări apărute pe parcursul observării, interpretării şi transmiterii 

informațiilor (indiferent de sursa lor și de natura intenţionată sau nu, 

sistematică/conjuncturală). Necesitatea de a caracteriza conţinutul informaţiilor, sub 

aspectul credibilităţii şi al completitudinii de descriere, se corelează și cu efortul 

constant de a nu modifica, prin opinii sau comentarii, conţinutul referitor la faptele 

sau evenimentele propriu-zise. Aceasta nu presupune, desigur, înlăturarea 

subiectivităţii analiştilor, ci formularea explicită a opiniilor prin raport cu faptele.  

Evaluarea informaţiei presupune verificarea credibilităţii sursei şi a 

conţinutului informaţiei. Implică o dimensiune obiectivă, dată de informaţiile 

furnizate anterior de respectiva sursă ori de precizia informaţiei, dată de calificarea 

acesteia, dar şi una subiectivă, dată de experienţa analistului şi capacitatea lui de a 

evalua corect informaţiile obținute. Recomandarea este că evaluarea sursei, respectiv 

a informaţiei, să se realizeze independent, pentru a evita riscul transferului de 

credibilitate între cele două (Baud, 2004). 

Așadar, pregătirea datelor pentru utilizare în procesul analitic se realizează cu 

evaluarea relevanței și valorii acestora, prin raportare la problema analizată. 

Evaluarea privește, deopotrivă, conținutul și sursa și are ca finalitate decizia asupra 

utilizării sau nu a datelor în cauză. Majoritatea organizațiilor de intelligence 

                                                             
42 Informațiile sunt culese în prealabil de departamentele specializate de culegere și/sau se regăsesc în baze de date 
tematice.  
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utilizează scale pentru evaluarea sursei și a informațiilor care, în general, au la bază 

criterii similare.  

Evaluarea surselor  

Evaluarea surselor din care provin datele constă în determinarea încrederii, 

proximității și adecvării sursei (Krizan, 1999, p. 26): 

Încrederea 

Încrederea acordată unei surse se evaluează prin raportare la activitatea 

anterioară a acesteia: dacă a mai acordat informații valoroase în trecut, atunci este 

corect să considerăm că informațiile sunt probabil corecte. În procesul de evaluare, se 

ține cont inclusiv de evaluarea pe care sursa însăși o face prin utilizarea unor cuvinte-

cheie, precum „sigur,” „cred,” și „presupun”, care indică un anumit grad de 

încredere. În situația în care sursa nu a fost testată, evaluarea se va realiza exclusiv pe 

baza conținutului informației. 

Proximitatea 

Se referă la accesul sau gradul de apropiere al sursei față de informație: sursa 

informației a participat direct în situația descrisă, a fost prezent ca observator sau a 

obținut informația prin intermediari? Cu alte cuvinte, este o sursă primară sau 

secundară?43 

Competența 

Depinde de măsură în care sursa deține expertiza necesară și poziția pentru a se 

putea pronunța în problema supusă analizei. Asumarea raportului dintre expertiză și 

calitatea informațiilor permite și o mai bună înțelegere a impactului capacităților 

individuale ale surselor și eventualele limite care influențează și gradul de validitate 

și credibilitate acordate informațiilor. Din acest punct de vedere, sursele pot fi 

                                                             
43 „Observatorul direct poate colecta informație direct, însă, în absența lui, analistul trebuie să se bazeze pe surse cu 
grade diferite de proximitate prin raport cu sursa primară (...); O sursă secundară oferă informația cu o dublă 
distanțare față de eveniment; un observator îl informează pe cel de-al doilea, care transmite apoi informația (...). 
această regresie poate continua la infinit și, firesc, cu cât cresc pașii dintre informație și sursă, cu atât crește 
probabilitatea erorilor și distorsiunilor” (Harris, 1989). 
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evaluate ca fiind: calificate (posedă cunoştinţe de specialitate în respectivul 

domeniu), parţial calificate, necalificate.  

Stabilirea gradului de deformare a conţinutului informaţional de către surse 

implică o bună cunoaştere a capacităţii acestora de a furniza descrieri ale faptelor şi 

obiectelor în contextul în care informațiile au fost generate. Pentru aceasta, se aplică 

principiul „încrucişării surselor”, întâlnit și în practica jurnalistică: compararea 

informaţiei furnizate de o sursă cu informațiile deja deținute despre contextul și 

situația în cauză, respectiv cu informaţiile furnizate despre acelaşi subiect şi acţiune 

de către un alt observator.  

 

Evaluarea sursei - Modelul NATO - Admiralty System (Joint Doctrine 

Publication 2-00: understanding and intelligence support to joint 

operations, 2011) 

A Complet credibilă - nu există dubii asupra autenticității, încrederii, 

competenței, a oferit dintotdeaua informații valoroase 

B De regulă credibilă - există dubii minore referitoare la autenticitate, 

încredere sau competență, a oferit de cele mai multe informații 

valoroase 

C Uneori credibilă - există dubii cu privire la autenticitate, încredere 

sau competență, dar a oferit informații valoroase în trecut  

D Puțin credibilă - există dubii semnificative legate de autenticitate, 

încredere și competență, dar a oferit informații valoroase în trecut 

E Necredibilă - fără autenticitate, încredere și competență, a oferit 

informații invalidate ulterior  

F Nu se poate evalua credibilitatea - nu există o bază pentru evaluarea 

credibilității sursei   
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Evaluarea conținutului  

Conținutul informațiilor este analizat prin prisma a trei criterii de bază: 

plauzibilitatea, probabilitatea și congruența (Krizan, 1999, p. 27): 

Plauzibilitatea – se referă la măsura în care informația este veridică, indiferent 

de context/circumstanțe, este cunoscută sau posibilă. 

Probabilitatea – se referă la măsura în care informația este în acord cu 

cunoașterea deținută de analist pe subiectul respectiv. 

Congruența – informația este congruentă cu alte informații (fie aceeași 

informație obținută prin altă sursă, fie alte informații care conduc la aceeași 

concluzie).  

 

Evaluarea conținutului - Modelul NATO-Admiralty System (Joint 

Doctrine Publication 2-00: understanding and intelligence support to 

joint operations, 2011) 

1 Confirmată de alte surse independente - logică în sine, congruentă 

cu alte informații pe aceeași temă 

2 Probabil exactă - nu este confirmată, logică în sine, congruentă cu 

alte informații pe aceeași temă 

3 Neverificată, dar veridică - nu este confirmată, relativ logică în sine, 

parțial congruentă cu alte informații pe aceeași temă 

4 Îndoielnică - nu este confirmată, posibilă dar fără logică în sine, nu 

„Spre exemplu, o sursă oferă o informație conform căreia președintele țării X a decedat, iar 
decesul nu este făcut public fiind cunoscut doar celor apropiați regimului. Deși nu reflectă un 
fapt obișnuit, informația este plauzibilă având precedente în trecut. Scenariul poate îndeplini 

criteriul probabilității dacă țara în cauză sau regimul sunt cunoscute ca fiind extrem de 
secretoase, paranoide, simțindu-se vulnerabile în fața unor eventuale încercări ostile, interne 

sau externe, de preluare a puterii. Congruența poate fi îndeplinită dacă aceeași sursă oferă 
alte informații cu privire la ceremonialul de rămas bun în memoria fostului președinte sau 

dacă o altă sursă declară că a fost angajată ca actor pentru a juca rolul președintelui cu 
ocazia unui eveniment public” (Krizan, 1999, p. 28). 
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există alte informații pe aceeași temă 

5 Improbabilă - nu este confirmată, fără logică în sine, contrazisă de 

alte informații pe aceeași temă 

6 A cărei exactitate nu poate fi verificată (neverificată) – nu există 

fundament pentru evaluare 

 

După caracterizarea sursei și a conținutului, evaluarea se realizează încrucișat, 

analistul combinând rezultatele: o informație probabil exactă dintr-o sursă de regulă 

credibilă va fi codată ca fiind B2. De menționat că, de cele mai multe ori, în practică, 

această notare este deja realizată ca parte a etapei de culegere care, la rândul său, 

implică o dimensiune pre-analitică (Joint Doctrine Publication 2-00: Understanding 

and Intelligence Support to Joint Operations, 2011, pg. 3-20). În situația în care 

această pre-analiză nu se concretizează, analistul este cel care evaluează informațiile 

prin raportare la ceea ce cunoaște deja: „pe fondul cunoașterii problematicii și 

contextului în ansamblu, uneori analistul va fi în dezacord cu evaluarea realizată în 

etapa de culegere; este important ca analistul să transmită noua sa evaluare (și către 

departamentele de culegere)” (Joint Doctrine Publication, 2011).  

Evaluarea surselor online 

O discuție aparte o comportă evaluarea site-urilor web, care se poate realiza 

luând în discuţie criterii standard de apreciere a gradului de încredere prezentat de 

informaţie: 

Acurateţe 

Informaţia se susţine şi prin alte surse? Analistul are posibilitatea de a compara 

informaţia oferită de site-ul web cu informaţii validate obţinute prin alte mijloace 

specifice oricărui serviciu de informaţii? 

Credibilitate şi autoritate 

Site-ul web se autoidentifică în mod clar? Conţine cel puţin o adresă de e-mail, 

un nume întreg şi un număr de telefon? 
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Este citat de alte media în materialele proprii? A fost atacat electronic sau în 

declaraţii guvernamentale oficiale? 

Utilizarea unor web-host-uri gratuite probează, de cele mai multe ori, lipsa 

finanțării pentru site şi a autorităţii în susţinerea mesajului. 

Noutate 

Site-ul datează informaţia? Datarea informaţiilor este relevanță atât pentru 

subiecte puţin dinamice (statistici), cât şi pentru evenimente curente (grevă). 

Obiectivitate 

Site-ul reprezintă o organizaţie sau o persoană privată? Site-ul reprezintă 

oficial poziţia organizaţiei? Este principalul site sau un site satelit al organizaţiei? 

Către cine trimit link-urile site-ului? Majoritatea site-urilor oferă liste de link-

uri care direcţionează spre comunităţi cu interese şi perspective similare. Evaluarea 

acestora permite clarificarea punctelor de vedere ale autorilor.  

Relevanţă 

Este informaţia conţinută pe site relevanță pentru problema în discuţie? Multe 

site-uri web oferă informaţii referitoare la un subiect particular, însă fără să îşi 

explice şi să explice fenomenul. Informaţia poate fi interesantă, însă fără relevanţă 

pentru analist.  

Pasul 4: prelucrarea informaţiilor 

Odată evaluate, informațiile sunt incluse în „laboratorul virtual” al analistului. 

Informațiile sunt revizuite pentru a identifica faptele importante, faptele sunt evaluate 

și corelate cu alte fapte deja cunoscute, comparații sunt realizate pentru a deduce 

parternuri de acțiune, identitatea actorilor implicați direct sau indirect etc. Procesarea, 

asemenea evaluării este o activitate fundamental cognitivă, bazată pe raționamentul 

informat analistului. Acesta examinează cu atenție datele brute, faptele, declarațiile, 

opiniile și ideile, apoi le combină pentru a stabili sensul, relevanță și semnificația lor 

prin raportare la finalitatea procesului.  
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Raționamentul informat al analistului implică sub-procese variate care susțin 

înțelegerea, explicarea și transformarea informațiilor: 

Agregarea  

Reprezintă procesul prin care seturi ample de date sunt reduse la seturi de 

dimensiuni mai mici, urmărindu-se anumite criterii (organizații, rețele, problematici, 

entități ostile în intelligence-ul guvernamental sau competitori, produse și servicii, 

industrie, sectoare de activitate în intelligence-ul competitiv). 

Recunoașterea patternurilor și verificarea relațiilor  

Au loc când analistul identifică patternuri în datele colectate referitoare la 

rețele și entități/ companii și industrii sau sunt reperate relații între fluxurile 

financiare și intensificarea activităților de propagandă ostilă/ activitatea de promovare 

și cheltuielile de cercetare și dezvoltare și profitabilitate.  

Coroborarea și compararea informaţiilor  

Se realizează prin raportare la cunoştinţele deja existente la momentul analizei, 

cu scopul de a pune în evidenţă conexiunile şi tendinţele, pentru a se putea desprinde 

sau formula concluzii. Atentă şi riguroasa comparare a datelor poate surmonta o parte 

dintre deficienţele sistemelor de culegere. Mai mult, în compararea cu datele deja 

deţinute nu trebuie să plecăm de la premisa că ceea ce ştim deja nu poate înregistra 

modificări: prin urmare, nu eliminăm o informaţie doar pentru că nu se încadrează în 

tabloul mental anterior. 

Integrarea  

Constă în reunirea mai multor date disparate, armonizarea elementelor 

componente ale acestora după criteriile şi normele stabilite, estimarea probabilităţii 

veridicităţii şi utilităţii datelor şi însumarea părţilor componente, în vederea 

încorporării elementelor constitutive într-o informaţie de sine stătătoare.  
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Pasul 5: elaborarea produsului de intelligence 

Este etapa de producție al cărei rezultat este intelligence-ul sau informația cu 

valoare adăugată care poate fundamenta deciziile unui beneciar dat. Concret, 

„producția” se referă la crearea de rapoarte intermediare sau finite destinate altor 

analiști, decidenți politici sau militari. Cu alte cuvinte, aceste rapoarte pot fi create 

atât prin valorificarea integrată a mai multor surse (multi-sursă), rezultând o evaluare 

cuprinzătoare pe un subiect, situație, fenomen, dar și în subsidiarul unui anumit tip de 

sursă (spre ex. HUMINT sau SIGINT), prin valorificarea și interpretarea 

informațiilor de la acel tip de sursă și/sau combinate cu surse deschise de informare. 

Din acest punct de vedere, analiza este un proces prezent atât în cadrul 

departamentelor specializate în valorificarea multi-sursă (spre ex. analiza impactului 

unor fenomene transfrontaliere pe baza surselor umane, tehnice și deschise), dar și în 

departamentele de culegere, în etapa de redactare sau „punere în pagină” a 

informațiilor colectate de la o sursă/ un anumit tip de sursă.  

În mod similar, în organizațiile private care au departamente specializate în 

intelligence sau în firmele specializate în acordarea de consultanță în intelligence, 

parte a producției este focalizată pe analiza uni-sursă, parte pe analiza mulți-sursă. 

Unii experți sunt specializați în cercetarea bazelor de date tradiționale și online, alții 

sunt specializați în relația cu HUMINT și aplicarea tehnicilor de elicitare sau în 

colectarea de informații prin participarea la conferințe și târguri expoziționale sau în 

dezvoltarea și testarea de tehnologii noi care să sprijine procesul de intelligence. 

Rapoartele intermediare oferite de aceștia sunt rapoarte de analiză destinate unor 

beneficiari interni organizației mamă; reprezentanții departamentelor acesteia 

(marketing, dezvoltare și inovare, relații publice etc.) valorifică aceste rapoarte pentru 

nevoile punctuale de cunoaștere în acord cu profilul departamentului propriu. De 

asemenea, organizațiile mari au departamente dedicate integrării tuturor rapoartelor 

intermediare sau specializate pe problematici individuale și care produc materiale cu 

valoare strategică destinate palierului de management al organizației. 
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Pasul 6: monitorizarea (evaluare și feedback)  

Monitorizarea este impropriu o etapă în analiză, acționând mai degrabă 

asemenea unui „fir roșu” pe parcursul întregului proces44. Implică realizarea pașilor 

analitici cu mintea deschisă în fața oricăror modificări în planul stituației analizate. 

Atât mediul de securitate, în cazul intelligence-ului guvernamental, cât și cel specific 

diferitelor industrii, în cazul intelligence-ului privat, sunt extrem de volatile putând 

suferi schimbări morfologice manifeste sau latente. 

Analistul trebuie să își mențină disponibilitatea de a recepta și procesa informații noi, 

inclusiv pe cele care îi pot contrazice concluziile prealabile, să acorde atenţie 

modului în care noile informaţii interacţionează cu rezultatele sau judecățile deja 

deținute și să controleze în mod conștient efectele insidioase și latente ale propriilor 

modele cognitive și implict analitice. 

În al doilea rând, analistul va integra feedback-ul primit de la beneficiarul 

produsului de intelligence. Producătorul şi consumatorul de intelligence relaţionează 

pe baza unei convenţii al cărei principiu esenţial este furnizarea de informaţii utile, 

relevante, actuale. Pentru că produsele de intelligence să îndeplinească toate 

standardele impuse de problematica analizată, analistul şi beneficiarul au nevoie de 

feedback unul de la celălalt, pentru a-şi rafina pe de o parte analiză, iar de cealaltă 

parte, cerinţele/solicitările şi priorităţile de informare. Din acest punct de vedere, 

procesul analitic este circular și continuu. 

 
                                                             
44 Din aceleași rațiuni pedagogice asignate Modelului în cinci pași, monitorizarea este tratată ca pas analitic, deși în 
practică este o activitate transversală.  
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CAPITOLUL 4 

 

Elicitation 

 

4.1. Elicitation și alte tehnici de culegere de informații 

În procesul de intelligence, pentru luarea unor decizii corecte este necesară 

culegerea de informații din diverse surse. Indiferent de domeniul de activitate, fie 

corporatistă sau guvernamentală, colectarea de informații contribuie la consolidarea 

calității deciziilor ulterioare. 

Decizia este un proces constant, în orice moment, luarea unor anumite măsuri 

sau chiar evitarea unei anumite acțiuni este de fapt tot o decizie. 

Achiziționarea și gestionarea informațiilor tactice și strategice este esențială 

pentru orice afacere sau agenție guvernamentală. Este valabilă de la cele mai mici 

companii, liberi profesioniști, angajați în instituțiile de aplicare a legii, la cele mai 

complexe sisteme, cum ar fi marile companiile și multinaționalele și agențiile de 

intelligence. 

În acest capitol vom vorbi despre o metodă utilizată pentru a culege informații 

din surse umane, folosind conversația, care facilitează furnizarea de informații. Este 

vorba despre elicitare, un mod invizibil de a obține informații. De fapt, în procesul de 

elicitare, obiectivul explicit și declarat nu este colectarea de informații. Pentru cei 

implicați fără să știe, o interacțiune de elicitare seamănă cu o conversație normală. 

Obiectivul ascuns este al celui care vizează obținerea de informații.  

Modalitățile clasice de colectare a informațiilor din surse umane, în aproape 

toate cazurile sunt modalități explicite, moduri în care subiectul este conștient fără 

echivoc de divulgarea informațiilor și prin urmare, activează mecanisme de apărare, 

sursa aplică un filtru între ceea ce păstrează pentru sine și ce spune. Atunci când se 

utilizează chestionare, teste, interviurile structurate sau se adresează o serie de 

întrebări sursei, scopul celor care folosesc aceste instrumente este clar: vor să 



83 
 

colecteze informații pentru un anumit motiv (selecția de personal, interviul 

anamnestic, vânzarea unui produs, construirea unui profil de personalitate etc.) 

Elicitarea presupune folosirea conversației pentru a extrage informații. Această 

metodă utilizează strategii de conversație pentru a provoca divulgarea informațiilor. 

Cheia este provocarea: absență aproape totală a utilizării întrebărilor directe face ca 

subiectul vizat să nu se simtă supus unui interogatoriu și prin urmare, dă informații în 

mod “spontan”. O bună elicitare înseamnă că persoana care este supusă elicitării nu 

se simte forțată să răspundă, în urma unei bune elicitări, subiectul are percepția că pur 

și simplu a vorbit cu cineva. Cu toate acestea, elicitarea nu poate fi confundată cu o 

conversație simplă. Are o structură anterioară, prin definirea unui obiectiv și o fază 

de pregătire, în timp ce conversația simplă este mult mai destructurată. 

Caracteristica predominantă a elicitării este lipsa întrebărilor directe. Acestea 

sunt evitate pe cât posibil, deoarece întrebările directe generează tensiune subiectului. 

Fiecare întrebare poate fi experimentată ca un fel de test de către subiect. O întrebare 

este de obicei memorată mai ușor, mărind astfel mecanismul de apărare a subiectului. 

Prin urmare, un număr excesiv de întrebări conduce la o cenzură a divulgării 

informațiilor sau divulgarea unei părți a informațiilor selectate de persoana din fața 

dumneavoastră. 

Frank Stopa definește elicitarea drept “colectarea de informații dintr-o sursă, 

caracterizată prin dezvoltarea unei relații umane care include utilizarea unei influențe 

conversaționale 45”. 

Potrivit autorului, este posibilă clasificarea tehnicilor de colectare a 

informațiilor din surse umane pe baza nivelului de percepție, adică cele care sunt 

percepute drept “amenințare”, structurate, așa cum este de exemplu, interogatoriul.  

După cum vedeți din imaginea de mai jos, la polul stâng se află interogatoriul, 

care este foarte structurat și perceput ca și “amenințător”, există o “miză” ridicată, 

care se referă la aspecte de importanță juridică pentru subiect. La polul drept găsim în 

                                                             
45 Stopa, F. (2010). The Human Skills: Elicitation and Interviewing. CreateSpace Independent Publishing Platform.  
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schimb conversația care este nestructurată, de obicei nu are un scop (sau cel puțin nu 

există un scop definit formal) și nu există nici o miză. 

 Interogatoriul – Interviul – Elicitarea – Conversația  

Elicitarea este în schimb o tehnică care are un obiectiv ascuns, definit de 

elicitator, dar conversația este caracterizată prin absența utilizării întrebărilor. 

Elicitatorul ar trebui să facă în așa fel încât să pară o conversație, dar acest lucru este 

dificil, pentru că cel puțin în anumite momente cheie este nevoie de abordarea unor 

subiecte fierbinți în care trebuie extrase informațiile cheie. 

4.2. Planificarea procesului de elicitare 

Când vorbim despre elicitare, adesea accentul se pune exclusiv pe tehnicile de 

elicitare, adică pe procedurile conversaționale care trebuie aplicate în timpul 

întâlnirii, cu toate acestea, prima fază este cea a planificării. Această fază permite 

maximizarea eficienței tehnicilor de elicitare. În cadrul acesteia, primul pas este cel al 

definirii obiectivului. În principiu, este necesar să enumerăm reperele, informațiile 

cheie care sunt absolut necesar să fie culese până la sfârșitul conversației.  

Este important să aveți mereu în minte obiectivul, în timpul conversației, 

deoarece acest lucru poate arăta în orice moment dacă vă îndepărtați sau vă apropiați 

de țintă, astfel se aplică din timp în timp proceduri corective sau pur și simplu 

reorientarea. În mod constant vă puteți întreba care este contribuția anumitor afirmații 

ale subiectului cu privire la obiectivul dvs., ca și tehnică de monitorizare a 

interacțiunii.  

O a doua fază absolut importanță este colectarea prealabilă întâlnirii de 

informații referitoare la persoana cheie. Ce știți exact despre țintă? Pe lângă 

informațiile demografice și profesionale, este important - pe cât posibil - să 

cunoașteți caracteristicile sale psihologice și valorile fundamentale. Aceste aspecte 

pot fi, de fapt, exploatate în selectarea tehnicilor care trebuie aplicate. Pe baza 

obiectivului și a caracteristicilor cunoscute ale subiectului, este posibilă alegerea 

tehnicilor de elicitare și, în final, structurarea interacțiunii.  
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Procesul poate fi concluzinat astfel:  

Faza 1 – Definirea obiectivului 

Faza 2 – Culegerea informațiilor despre subiect 

Faza 3 – Definirea tehnicilor de elicitare 

Fază 4 – Structurarea interacțiunii 

Structura interacțiunii de elicitare este adesea reprezentată ca o clepsidră 46 

indicând timpul care trebuie petrecut în fiecare etapă. Această tehnică folosește unele 

mecanisme ale memoriei numite efect primar și efect de recurență 47 sau efect de 

poziție în serie. Într-o conversație, ca și în prezentarea listelor de elemente, oamenii 

își amintesc prima și ultima parte mult mai bine, în timp ce tind să uite 

conceptele/elementele exprimate într-o poziție centrală.  

În conformitate cu principiile psihologiei cognitive, este mai bine să folosiți 

aceste elemente în centrul conversației și pentru o durată minimă. 

Considerând că repetarea unei anumite teme facilitează memorarea 

(reiterarea48), se recomandă să nu repetați afirmațiile despre o temă de mai multe ori. 

Puteți utiliza efectul poziționării în serie introducând teme de conversație 

secundară sau chiar la începutul și la sfârșitul conversației, insistând mai mult timp pe 

acestea și revenind de mai multe ori. Efectul final va fi acela de a fi vorbit despre 

altceva, în plus repetarea altor teme, va duce la uitarea din partea subiectului a 

temelor care vă interesează cu adevărat. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
46 Nolan, J. (1999). Confidential: Business Secrets Getting Theirs Keeping Yours. Yardley-Chambers; 2nd edition. 
47 Ebbinghaus, H. (1913). On memory: A contribution to experimental psychology. New York: Teachers College.  
48 Liebermann, D.A. (2004). Learning and memory: an integrative approach. Belmon, CA: Thomson/Wadsworth.  

Argumente macro secundare 

Argumente principale și tehnici de elicitare 

Argumente macro secundare 
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În acest sens, este bine să pregătiți: 

- Întrebări preliminare selectate pe teme generale; 

- Introducerea tehnicilor de elicitare la jumătatea conversației; 

- Atenția asupra detaliilor informațiilor care vor fi furnizate de către 

subiect; 

- Întrebări suplimentare pre-selectate pe alte subiecte generale, cât mai 

departe posibil de subiectele elicitate; 

Stilul interacțiunii ar trebui să pară:  

- Nevinovat și neamenințător; 

- Informarea privind factorul uman în elicitare; 

- Acordați atenție semnalelor sursei cum ar fi confort sau disconfort. 

- Plăcut și relaxant 

4.3. Trăsături umane utilizate în procesul de elicitare 

Există anumite trăsături destul de comune 49, pe care oamenii le pot folosi 

pentru a facilita divulgarea informațiilor. În această secțiune, vor fi listate unele 

dintre acestea astfel încât să aibă referință în dezvoltarea interacțiunii de elicitare. 

Nevoia de recunoaștere 

Majoritatea oamenilor vor să fie apreciați pentru ceea ce fac sau ce sunt. 

Obiectivul dvs. în timpul unui proces de elicitare ar trebui să fie înțelegerea cât mai 

curând posibil care sunt aprecierile și recunoașterea care au un efect pozitiv asupra 

persoanei de la care doriți să aflați informații. De asemenea, este important să 

calibrați aceste tehnici în așa fel încât să nu pară forțate sau excesive, deoarece ar 

avea un efect negativ. 

Unul din elementele care distinge persoanele, în ceea ce privește mecanismele 

de recunoaștere, se referă la recunoașterea continuă internă-externă. Persoanele care 

au un mecanism de recunoaștere internă, definesc de la sine ce sunt criteriile pentru 

recunoașterea lor. Identificând care sunt mecanismele de recompensare internă ale 

unei persoane vă permite să le utilizați, în același timp acest tip de persoană înțelege 

                                                             
49 Nolan, J. (1999). Confidential: Business Secrets Getting Theirs Keeping Yours. Yardley-Chambers; 2nd edition. 
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mai ușor recunoașterea externă și prin urmare, o tehnică care folosește 

complimentarea funcționează mai puțin. Dacă adresăm unei astfel de persoane o 

întrebare de genul: „de unde știi că ai făcut o treabă bună?“, persoana va răspunde 

utilizând procesele interne, de exemplu, „am avut percepția că totul a fost bine“, 

“totul era sub control”. Folosește mai mult propoziții utilizând persoana I.  

În schimb, persoanele care sunt motivate de recunoașterea externă raportează 

mai des feedback-ul altor persoane (“șeful meu mi-a spus că este o treabă bună”, 

“oamenii ne-au apreciat munca”, etc.) și folosesc frecvent a doua sau a treia persoană 

(“este considerată o treabă bună”).  

A pune întrebări, totuși, nu este o tehnică a elicitării, așa că în timpul 

conversației ar trebui să recunoaștem aceste aspecte fără a pune întrebări directe. 

Tendința de a-i corecta pe alții 

Această tendință este tipică pentru profesioniștii din domeniul tehnicii, cum ar 

fi inginerii, evaluatorii de personal, profesorii sau cei implicați în procesele de 

evaluare ale unei companii. În acest sens, va fi necesar să faceți intenționat greșeli, 

astfel încât celălalt - corectând – să divulge informații. Corecția impresiilor, 

inexactităților, neînțelegerilor poate duce cu ușurință la divulgarea informațiilor. 

Acest mecanism poate fi extins și într-un alt mod. Unii oameni sunt de fapt 

caracterizați de o tendință naturală de a corecta orice altă persoană. Puteți observa 

această caracteristică la persoanele care susțin un ideal sau susținători ai grupului lor 

profesional, societăți religioase, sporturi, fan cluburi, susținători ai cauzelor sociale și 

politice. Sunt oameni care consideră că au credințe mai bune decât alții. Astfel 

motivarea convingerilor acestor persoane, vă facilita divulgarea informațiilor 

considerabile. În general, este important să înțelegeți valorile unei astfel de persoane, 

deoarece tocmai acele valori pe care le apără cel mai mult permit divulgarea de 

informații. 

Lipsa ascultării celorlalți 
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În general, trăim într-o lume deosebit de stresată. Fiind empatici și ascultând 

este util deoarece vă va permite să măriți mult cantitatea de informații disponibile. Nu 

întrerupeți niciodată interlocutorul dvs., respectați întotdeauna schimbările de 

conversație. Puțini sunt cei care ascultă cu adevărat. În general cei care vorbesc mult 

sunt deseori nemulțumiți, atunci când vă confruntați cu o sursă nesatisfăcută ar trebui 

să înțelegeți dacă este o nemulțumire generală (cronică) sau specifică (situațională) 

determinată de o situație specifică. 

Alte tendințe care pot fi exploatate: 

Tendința naturală de a bârfi. Într-un context hiper-competitiv este ușor pentru 

oameni să împărtășească rapid informații. 

Incapacitatea de a păstra secrete. În societățile moderne, există din ce în ce mai 

puține secrete, deoarece societățile devin din ce în ce mai deschise. 

Tendința de recunoaștere ca experți într-o industrie. 

Tendința la indiscreție atunci când o persoană nu își poate gestiona propriile 

emoții (excitare, senzație de atașament) 

 

4.4. Tehnici de elicitare 

4.4.1. Tehnică 1 – Declarația Provocatoare 

Dacă în timpul conversațiilor adresați multe întrebări, conduce pe termen lung 

interlocutorul într-o defensivă, mai ales dacă vorbiți despre aspecte sensibile sau 

critice. Prima tehnică pentru antrenarea în folosirea unui stil conversațional este aceea 

de a transforma propriile întrebări în afirmații. 

Întrebarea este mai inconfortabilă decât afirmația, imaginați-vă o întrebare și 

apoi o conversație în care se ridică tonul vocii.  

Persoana poate spune: "Bine, m-ai întrebat X, Y, Z" de aceea vorbesc așa. 

Același lucru nu se întâmplă dacă utilizați fraze provocatoare. 
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De exemplu, dacă ați dori să întrebați o persoană cum intenționează să se 

ocupe de o problemă, ați putea să adresați o întrebare directă "cum intenționezi să 

rezolvi problema X?". Aceasta este o întrebare directă în care este necesar un răspuns 

formal.  

Dacă vreți să transformați această întrebare într-o afirmație, un fel de întrebare 

indirectă, ați putea folosi: “Mă întreb, Sunt curios să știu”. 

Prin urmare, formulând în acest fel: "mă întreb cum vă gândiți să rezolvați 

problema X" sau "sunt curios să știu cum veți rezolva problema", sunt întrebări 

indirecte, nu există semne de întrebare, sunt percepute ca fiind mult mai puțin 

inconfortabil. O altă modalitate de a stimula un răspuns este de a face o declarație 

provocatoare, elicitantă, care într-o oarecare măsură facilitează divulgarea de 

informații. Declarația provocatoare este o declarație reală, plasată într-un moment 

strategic. Pentru a stimula un răspuns, puteți încerca să puneți capăt afirmației, astfel 

încât celălalt să vrea să integreze intervenția dvs., de fapt, să divulge informații. Când 

utilizați o declarație provocatoare, vă sugerez să luați o pauză scurtă imediat după ce 

ați pronunțat-o, în acest fel va facilita răspunsul interlocutorului. Revenind la ce am 

specificat anterior ați fi putut spune că "cel mai bun mod de a face față acestei 

probleme este X". 

Formula verbală "cel mai bun/cel mai rău mod" sau "singura modalitate de a" 

este, de fapt, o formulă verbală ușor de refuzat, facilitând astfel o replică de cealaltă 

parte. De exemplu, aproape orice problemă are mult mai mult decât o modalitate de a 

fi rezolvată, fiind dificil să se facă o clasare a căilor de rezolvare a problemelor și să 

se proclame cel mai bun, cel mai rău mod. O persoană cu cunoștințe despre subiectul 

conversației va avea tendința de a replica, de a divulga informații. 

O declarație extremistă "cel mai bun/ cel mai rău / unic" este o modalitate bună 

de a obține informații. 

O altă tehnică care stimulează eliberarea informațiilor este utilizarea unor 

forme reflexive sau auto-centrate, vorbesc despre mine pentru a produce un răspuns. 
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Puteți folosi aceste fraze pentru a începe: 

" Îmi imaginez că ..." 

"Mi se pare că….." 

"Presupun că……" 

"Logica ar spune că….." 

"Nu ar fi putut să creadă că……." 

În cele din urmă, "declarația provocatoare" poate fi definită după cum urmează: 

"o declarație care va provoca un răspuns sau o reacție a contactului. Practic veți 

influența persoană să fie de acord sau în dezacord cu dumneavoastră. Răspunsul 

persoanei vă va dezvălui ceva despre aceasta sau despre  starea sa de spirit.50” 

Frazele provocatoare sunt deci afirmații susținute, care provoacă reacții pe 

cealaltă parte. Se pot declina în moduri diferite sau se pot combina cu multe alte 

tehnici. Desigur, printre cele mai puternice moduri sunt neîncrederea și critica, care 

vor fi abordate în paragrafele următoare. 

Iată câteva tehnici care se pot combina cu afirmația provocatoare.  

 Neîncrederea  

 Critica 

 Iluzia alternativei 

 Quid pro Quo 

 Naiveté  

4.4.2.  Tehnica 2 - Neîncrederea 

Tehnica de elicitare de a crea neîncredere constă în exprimarea îndoielilor cu 

privire la afirmație / credință. Logica care stă la baza tehnicii neîncrederii este de a 

stimula cealaltă persoană în corectarea voastră, oferind informații de susținere. 

Este, prin urmare, o manevră simplă care servește pentru a furniza mai multe 

informații despre un subiect prin solicitarea corectării valabilității sau a veridicității 

celor afirmate. Dacă o veți folosi sub forma unei întrebări, veți declanșa mecanismele 

                                                             
50 Stopa, F. (2010). The Human Skills: Elicitation and Interviewing. CreateSpace Independent Publishing Platform. 
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de apărare, de asemenea este important să ne gândim că afirmațiile nu ar trebui să fie 

prea provocatoare, altfel ar afecta relația. 

De exemplu, elicitatorul ar putea spune "nu cred că publicitatea online este 

foarte eficientă pentru a promova acest produs". În acest sens, interlocutorul - să 

zicem că este un comerciant al unei companii multinaționale - va fi stimulat să 

divulge informații, oferind exemple de metode, exemple și tehnici utilizate pentru a 

promova produsul respectiv online. Întrebarea nu este "ce metode de publicitate 

online folosiți pentru acest produs?", Dar produce un răspuns similar. 

Puteți utiliza una din aceste afirmații pentru a introduce neîncredere: 

         Nu-mi vine să cred… 

         Nu cred asta... 

          Nu sunt pe deplin convins.... 

          Pare incredibil.... 

4.4.3. Tehnica 3 - Critica 

Tehnica criticii constă în formularea unei critici reale împotriva unei credințe / 

informații. Este important să știți cum să dozați, să construiți relația corectă cu 

persoana respectivă. Ceea ce este important la această tehnică care utilizează critica,  

este construirea unui raport suficient de bun, pentru a putea supune o persoană unui 

punct slab al unui subiect de conversație, poate chiar folosind umor. Înainte de a 

aplica această metodă poate fi, de exemplu, utilizată tehnică către alte obiective, 

pentru a testa sursa, puteți înțelege care este abordarea sa față de critică, dacă o 

percepe  într-un mod constructiv sau nu, dacă formulează elemente critice asupra 

propriilor lor propuneri (nivel de autocritică) sau altele. Modul în care prezentați 

critica poate începe la un nivel foarte casual și prietenos pe aspecte minime, fără nici 

o consecință, chiar și această modalitate preventivă ar putea fi utilă pentru a înțelege 

stilul de răspuns al celuilalt. De asemenea, puteți decide să formulați criticile sub 

formă de reținere, de exemplu "îmi exprim îngrijorarea pentru rezolvarea problemei 

X." 
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Cu toate acestea, nu toate sursele răspund în mod satisfăcător la acest tip de 

stimulare, care uneori poate necesita o critică mai structurată. 

4.4.4. Tehnica 4 - Citat 

Uneori, utilizarea declarațiilor critice sau îndoielnice vă pune prea mult în joc 

cu sursa dvs. Afirmarea unei critici este ceva care se poate face numai într-un mod 

limitat, dar există întotdeauna riscul de a ofensa cealaltă parte și, prin urmare, 

împiedică eliberarea de informații. Una dintre procedurile care sunt folosite uneori 

este cea a citatului. Citând o altă persoană nu se pune direct în joc, ci îi dă 

posibilitatea celeilalte părți să răspundă. De exemplu, puteți utiliza tehnica de 

“conversational layering51” „stratificarea  conversației“, citând o sursă de autoritate, o 

carte, un ziar, un expert, care exprimă în detaliu perspectiva cuiva, atunci puteți 

„aduce înapoi pe pământ“, de exemplu, s-ar putea explica modul în care: 

 Această afirmație ți-a ghidat viața 

 Te-a făcut să ridici îndoieli cu privire la un anumit subiect 

 Te-a făcut să te răzgândești de ceva 

Puteți vedea, mai ales în ultimele două fraze, că, în acest fel nu formulați o 

critică, ci expuneți persoanei problema, îndoială, o logică care duce la o replică. De 

fapt, stimulezi un răspuns fără a face critici deschise. 

Uneori nu este chiar necesar să se exprime sursa citării. De exemplu, ați putea 

denumi un terț nespecific în acest fel "susținătorii publicității online ar spune că ..." și 

apoi puteți exprima o critică, de asemenea directă. În acest caz, nu vă expuneți riscul 

de a fi direct contra-criticat. Este foarte importantă declinarea criticii structurate către 

a treia parte, în așa fel încât să îl aducă pe celălalt pentru a da un răspuns la fel de 

structurat, provocând o eliberare considerabilă de informații. 

Chiar ai putea fi chiar mai specific, începând cu una dintre aceste fraze: 

 Există susținători ai ... 

 Există o logică destul de răspândită a gândirii pentru care ... 

                                                             
51 Stopa, F. (2010). The Human Skills: Elicitation and Interviewing. CreateSpace Independent Publishing Platform. 
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 Cineva crede ... 

 Odată ce am auzit despre ... 

Apoi raportați comentariul critic sau provocator într-un mod destul de 

structurat. 

4.4.5. Tehnica 5 - Elicitare cu iluzia alternativei 

Utilizarea citărilor critice este adesea foarte eficientă pentru a genera 

răspunsuri. Este vorba despre alegerea elicitării, atunci când știm că interlocutorul 

nostru este un susținător al unei anumite idei, dorim să înțelegem pe ce se bazează 

convingerilor sale și să formulând critici indirecte (cu citări structurate) obținem un 

contră-răspuns cu detalii considerabile. În unele cazuri, cu toate acestea, nu reușiți să 

cunoașteți bine punctul de vedere al interlocutorului. În aceste cazuri, întrebarea de 

elicitare ar putea fi "ce crezi despre X?". 

Cu toate acestea, deși este eficientă într-un mod limitat, aceasta nu este o 

tehnică propriu zisă de elicitare. Prin utilizarea ipotezelor sau răspunsurilor incluse în 

întrebări, direcționează răspunsurile subiectului. 

Orice întrebare, de fapt, poate conține ipoteze, de exemplu, dacă îi cereți unei 

persoane să răspundă la "preferați să mergeți la plajă sau la munte?”. Ipoteza în acest 

caz este că persoana are un punct de vedere structurat asupra unei anumite teme, iar 

stimularea din partea voastră ar trebui să producă o comunicare a informațiilor de 

evaluare pe această temă. 

Tehnica elicitării, prin folosirea iluziei alternativei constă în: 

 Denumiți două puncte de vedere opuse (de preferință extreme). 

 Descrieți-le în detaliu. 

 Observați limbajul corpului. 

 Faceți o pauză atunci când persoana dă semnale non-verbale că dorește 

să răspundă. 

          Să presupunem că dorim să extragem un punct de vedere asupra strategiilor de 

marketing ale unui cabinet de psihologie. 
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"Există două credințe fundamentale în psihologie cu privire la diseminarea 

inițiativelor". Acesta stabilește un cadru conceptual ușor de înțeles și de memorat, 

prezintă cele două alternative, le anticipează. Acestea sunt apoi, mereu la polii opuși 

și, prin urmare, este ușor pentru subiect să se poziționeze în una din aceste două 

extreme. De fapt, o astfel de structură simplă are, două alternative, direcții, care face 

adesea ca celălalt să-și precizeze punctul de vedere în detaliu. Specificația, este 

echivalentă cu divulgarea de informații de către sursă. 

"Există unii psihologi care susțin promovarea cabinetului lor individual, în 

principal prin intermediul recomadărilor orale, ei cred că performanța lor bună este 

de fapt suficientă pentru a avea un flux constant de clienți". 

În acest fel este exprimat primul punct de vedere, lăsând timp ca persoana să o 

evalueze și, eventual, să se identifice cu aceasta. 

"Există alți psihologi care susțin promovarea prin prezența online folosind 

instrumente cum ar fi site-ul, comunicarea pe Facebook și alte medii sociale". 

În acest fel este exprimat un alt punct de vedere, lăsând timp ca persoana să  

evalueze și eventual, să se identifice cu acesta. 

Observarea limbajului corpului, în această fază, trebuie să fie continuă, 

deoarece foarte des, chiar înainte de a da replica, o persoană, va folosi semnale non-

verbale de acceptare, respingere, îndoială sau răspuns în timp ce își exprimă punctul 

de vedere în legatură cu ce se discută.  

Vă puteți folosi de aceste semnale în timpul procesului de elicitare. 

Semnele de acceptare, apreciere  

Indică faptul că, probabil, punctul de vedere pe care îl exprimați este același cu 

cel al interlocutorului. Iată câteva dintre aceste semnale: 

 Dă din cap imperceptibil 

 Se apropie 

 Zămbește 
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 Păstrează contactul visual 

 Utilizează expresii faciale pozitive 

Semnale de respingere 

Indică faptul că, probabil, persoana nu este de acord cu punctul de vedere pe 

care îl exprimați. Iată câteva dintre aceste semnale: 

 Negare cu capul imperceptibil 

 Se îndepărtează 

 Închide brațele și/sau picioarele 

 Evită contactul visual 

 Utilizează expresii faciale negative 

Semnalele de îndoială  

Indică faptul că persoana nu este de acord cu nici unul din punctele de vedere 

exprimate. Acest lucru ar putea indica faptul că are un al treilea punct de vedere 

diferit. 

 Coborârea colțurilor gurii 

 Contractarea mușchilor bărbiei 

 Înclinarea capului în lateral 

Semnale de răspuns 

Indică faptul că persoana are ceva de spus. În perspectiva elicitării, este 

convenabil să întrerupeți discursul pentru a obține - cel mai probabil - divulgarea 

informațiilor. 

 Contractarea maxilarului 

 Rotirea buzelor în interior 

 Apăsarea buzelor 

 Mușcarea buzelor 

Uneori, după o primă stimulare (exprimarea punctelor de vedere), este posibil 

ca interlocutorul să nu dezvăluie semnale foarte vizibile sau să nu divulge informații. 
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În acest caz, este recomandat să continuați să alternați propriul discurs asupra celor 

două puncte de vedere exprimate, urmând acest scenariu. 

 Cine sprijină (punctul de vedere A) susține că beneficiile… 

 Cine sprijină (punctul de vedere B) susține că avantajele…. 

 Control non-verbal și pauză dacă apar eventuale semnale de răspuns. 

 Cine critică (punctul de vedere A) afirmă că dezavantajele….. 

 Cine critică (punctul de vedere B) afirmă că dezavantajele….. 

 Control non-verbal și pauză dacă apar eventuale semnale de 

replicare. 

Dacă după toate aceste stimulări nu există semnale de un fel, nici măcar de 

tipul non-verbal, probabil sursa nu are un punct de vedere, referitor la tema 

conversației sau știe cum să ascundă această foarte bine. 

4.4.6. Tehnica 6 - Quid pro Quo 

Folosind această tehnică după o declarație provocatoare vă permite să aveți o 

accelerare a cantității de informații primite. Tehnica derivă dintr-o expresie din Roma 

antică: "Vă arăt ce am eu, arătați-mi și voi ce aveți". Logica Quid Pro Quo se 

bazează pe conceptul de auto-dezvăluire și reciprocitate 52 

Să presupunem că vreți ca celălalt să vorbească despre trecutul personal. Puteți 

începe să vorbiți despre trecutul vostru, apoi mutați conversația către celălalt, astfel 

acesta va începe să vorbească despre el. Să vedem acest exemplu furnizat de John 

Nolan53: 

Elicitator: Știi, în multe cazuri mă întreb de ce am rămas în compania asta atât 

de mult timp? 

Sursa: Ei bine, de ce ai făcut-o? 

Elicitator: Este o întrebare bună. Cred că am făcut-o pentru că este primul loc 

de muncă pe care l-am găsit după colegiu, iar la acea vreme părea o slujbă 

                                                             
52 Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: a preliminary statement. American Sociological Review, vol. 25, 
n.2, pp. 161-178. 
53 Nolan, J. (1999). Confidential: Business Secrets Getting Theirs Keeping Yours. Yardley-Chambers; 2nd edition. 
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importantă. După aceea, am crezut că era o nebunie pentru mine să încep să mă uit în 

jur. 

Sursa: Știi, asta mi s-a întâmplat și mie, am venit aici după școală și ... " 

Atunci când divulgați informații specifice unui sector, celălalt va avea tendința 

de a vă răsplăti, povestind și acesta. 

John Nolan vorbește de asemenea despre o a doua variantă numită Quid pro 

Quo Reflection, în această abordare se utilizează experiența altcuiva. În acest sens, 

este și mai plauzibil să spuneți o poveste cu unele inexactități sau să nu cunoașteți 

toate piesele povestirii, deoarece, de fapt, această informație nu a fost trăită de cel 

care o exprimă. 

4.4.7 Tehnica 7 - Naivetè 

Tehnica de elicitare a lui Naivetè constă în a arăta că sunteți lipsit de 

experiență în legătură cu o anumită temă și sunteți deschis pentru a învăța ceva 

despre subiect. Arătând că sunteți prost informat pe un subiect, facilități sursa să vă 

ofere informații suplimentare. În mod evident, trebuie să nu păreți prea lipsit de 

experiență, în acest caz, celălalt poate considera că nu ați fi în măsură să înțelegeți 

informațiile, și acest lucru l-ar putea descuraja. 

Fiind un novice, nu înseamnă să păreți stupid, ci pur și simplu mai puțin 

informați. Cu toții avem diferențe în ceea ce privește cunoștințele în anumite domenii 

de studiu, este normal, unele dintre aceste lacune sunt minime, altele sunt mai mari. 

Nimeni nu poate cunoaște totul în domeniul tehnologiei, al industriei, al științei, al 

artelor etc. 

Un alt aspect foarte important este să cunoașteți unele dintre lucrurile care vă 

interesează, ar fi imposibil să înțelegeți informațiile primite altfel sau ați putea chiar 

să descurajați sursa în a vă oferi acest lucru, deoarece îl percepe ca fiind "prea 

complex" pentru dumneavoastră. 

 

 



98 
 

4.4.8. Tehnică 8 – Declarații false 

Puteți folosi declarații false pentru a obține informații de la persoana dvs. de 

contact, utilizând tendința sa de a corecta inexactitățile. 

Este o tehnică foarte eficientă, în special pentru cei orientați spre tehnică ca 

profesori, cercetători, ingineri. Ei vor tinde să te corecteze.  

4.4.9. Tehnică 9 - Reafirmarea 

Este o tehnică care presupune concentrarea atenției contactului dvs. asupra 

cuvintelor cheie sau fraze pe care tocmai le-a declarat, în acest fel accentuați interesul 

față de cuvintele sale și facilități detalierea a ceea ce a spus. 

Într-o pauză rezonabilă a conversației, pur și simplu reafirmați cuvântul său 

fraza contactului dumneavoastră, arătându-i interesul. De exemplu, ” spuneai 

că……” 

4.4.10. Tehnică 10 - Complimente 

Este un fel de lubrifiant conversațional, această tehnică vă poate ajuta să 

construiți un raport bun cu sursa. Primul dintre rezultatele obținute este că sursă 

minimizează contribuția altora sau prezintă cele mai simple aspect ale acestora, 

vorbind mult despre acțiunile propria.  

O parte a surselor întreprind acțiuni pentru a obține și mai multe complimente. 
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CAPITOLUL 5 

 

Counter – Elicitation 
 

În procesul de intelligence este important să alocați timp și resurse pentru a 

proteja informațiile importante, de a ieși în exterior. Există mai multe tehnici pe care 

le puteți aplica atât la nivel organizațional, cât și la nivel individual. 

În acest capitol vom aborda atât proceduri de contra-elicitare, cât și tehnici pe 

care toți angajații care dețin informații cheie ar trebui să le utilizeze pentru a le putea 

proteja. De asemenea, vor fi descrise acele măsuri organizatorice aplicabile în 

companie pentru a crește nivelul de protecție al acesteia. 

Counter-elicitation-ul constă în setul de strategii conversaționale utile pentru 

contracararea procesului de elicitare și protejarea informațiilor cheie. 

5.1. Reguli de pregătire pentru contra-elicitare 

Câteva reguli de bază pentru contra-elicitare: 

 Pregătiți întâi punctele de conversație. 

 Listați informațiile pe care nu doriți să le dezvăluiți 

 Lăsați partenerul de conversație să o conducă și să inițieze tematica 

 Redirecționați conversația pe alte subiecte 

 Indepărtați-vă de la subiectele periculoase 

 Răspundeți la o întrebare cu altă întrebare 

 Oferiți răspunsuri vagi sau ipotetice 

 Pretindeți că sunteți ignorant 

 Întrebați "de ce îmi adresați această întrebare?" Care este scopul acestei 

întrebări? 

Pregătiți întâi punctele de conversație.  

Este important să configurați o scală a conversației înainte de întâlnire, 

gândindu-vă la toate conexiunile posibile între subiectele de conversație și elementele 
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din scală. O pregătire anterioară a asociațiilor mintale între subiectele discutate și 

întrebările aprofundate vă va permite să vă gândiți în mod adecvat înainte la tehnicile 

de contracarare aplicate fără a trebui să "improvizați" în legătură cu întrebări 

neașteptate. Ghidați procesul de conversație urmând scala. 

Listați informațiile pe care nu doriți să le dezvăluiți 

Este recomandabil să enumerați informațiile pe care nu doriți să le dezvăluiți, 

luând în considerare atât zonele macro cât și toate "fragmentele minore de 

informații". Dacă sunt divulgate părți de informații dintr-o singură dată, ar putea 

reprezenta un risc pentru compania sau grupul pe care îl reprezentați. Merită să 

reamintim că există tehnici de elicitare care vizează colectarea unor bucăți de 

informații - care ar putea fi puse cap la cap și să se deducă informațiile întregi 

Lăsați partenerul de conversație să o conducă și să inițieze tematica 

Conducerea conversațiilor de către partenerul de conversație vă permite să 

utilizați multe alte strategii de deturnare, dar mai ales să urmăriți toate mișcările 

suspecte din cealaltă parte într-un mod mai fiabil. 

Redirecționați conversația pe alte subiecte 

Este o tehnică de deviere a atenției. De fapt, orice temă poate fi mutată la un 

nivel mai general (chunk-up) sau la un nivel atât de specific și detaliat încât nu poate 

fi folosit de cealaltă parte (chunk-down). Schimbarea subiectului și o rundă lungă de 

conversație nespecifică pot descuraja cealaltă parte să solicite informații 

suplimentare. De exemplu, vă puteți prelungi timpul de convorbire prin încetinirea 

ritmului vocii și menținerea constantă a pauzelor. De obicei, acest lucru descurajează 

de a pune alte întrebări. 

Îndepărtați-vă de la subiectele periculoase 

Poate fi o strategie extremă, dar esențială, în anumite momente. Când utilizați 

această strategie, trebuie să fiți întotdeauna hotărât să vă mutați, dar nu vă faceți griji 

să nu arătați că ați "părăsit terenul". Este la fel de important să oferiți o explicație 

aprofundată a motivului pentru care plecați. 
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Răspundeți la o întrebare cu altă întrebare 

Acest tip de strategie permite omiterea unui răspuns, de obicei este posibil să 

se folosească una dintre aceste modalități: 

- Întrebați: de ce îmi adresezi această întrebare? 

- Întrebați: care este obiectivul acestei întrebări?  

În fața unei intenții de elicitare, acest tip de întrebare forțează cealaltă parte să 

construiască diferite motivații. Acest lucru vă permite să obțineți rapid runda de 

conversație și să o redirecționați către alte subiecte. De fapt, persoana care elicitează 

nu poate dezvălui în mod direct că scopul său este de a obține informații. 

Oferiți răspunsuri vagi sau ipotetice 

Utilizarea constantă a unor termeni nespecifici sau ipotetici vă poate permite 

cu ușurință să nu răspundeți la întrebări. 

Pretindeți că sunteți ignorant 

Această tehnică constă în admiterea faptului că nu cunoașteți informațiile 

despre care este vorba. Este o tehnică care funcționează aproape în toate cazurile, ar 

putea apărea totuși o problemă, atunci când ați folosit strategii pentru a vă demonstra 

experiența într-o fază inițială a conversației. În acest caz devine greu să vă arătați 

ignoranța în orice context, mai ales dacă vorbiți de articole de specialitate. 

Reguli de organizare care trebuie comunicate angajaților pentru a proteja 

informațiile 

Conducătorii unei companii sunt adesea conștienți de valoarea informațiilor 

esențiale ale organizației lor, dar așa cum am văzut în capitolul "Tehnici de elicitare", 

adesea aceste tehnici sunt aplicate altor angajați. Din acest motiv, pe lângă formarea 

unui specialist al unei companii cu privire la tehnicile de elicitare și contra-elicitare, 

considerăm că este indicat să prezentăm câteva practici de protecție a informației 
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aplicabile tuturor angajaților. Iată o listă a activităților aplicabile angajaților pentru a 

proteja informațiile54: 

 Urmăriți cu atenție rețelele sociale profesionale: raportarea exactă a 

tuturor contactelor companiei este primul pas în identificarea contactelor suspecte. 

Este important să se standardizeze această procedură pentru a face comparabile 

sursele și contactele personalului din cadrul companiei. În acest fel este posibilă o 

prezentare generală a tipului și numărului de contacte profesionale. 

 Nu vă declarați angajați care lucrează pe site-uri de rețele sociale și în 

rețele profesionale; mulți solicitanți caută informații de la personalul disponibilizat, 

tocmai pentru că nu mai există o relație de muncă. Se presupune că uneori frustrarea 

de a părăsi un loc de muncă și încheierea unei relații contractuale poate facilita 

divulgarea de informații. Acest lucru face o sursă mai vulnerabilă la colectarea de 

informații de orice fel. 

 Utilizați întotdeauna e-mail-ul criptat pentru a trimite informații 

sensibile: e-mail cu criptare end-to-end este securizat, nu poate fi partajat cu terțe 

părți, chiar și furnizorul de servicii nu poate avea acces la aceste informații. Unele 

servicii care pot fi folosite pentru criptarea mesajelor e-mail sunt: 

o Lockbin (serviciu utilizabil în Web, Android, Windows, Mac si Linux): 

este un serviciu gratuit, nu necesită înregistrarea unei adrese de email. 

o ProtonMail (serviciu utilizabil în Web, Android, iOS): și acesta este un 

serviciu gratuit, dar necesită înregistrarea unei adrese de email dedicată 

acestei funcții. 

o Sbwave Enkryptor (serviciu utilizabil direct în Web): este vorba despre 

este un site web care permite trimiterea mesajelor criptate folosind o 

casetă de text. Sistemul este foarte simplu de utilizat, este minimal și 

este gratuity. 

o Infoencrypt (serviciu Web): este un site web pentru trimiterea mesajelor 

criptate. Acesta vă permite să transformați un text într-un cod criptat 

                                                             
54 Nolan, J. (1999). Confidential: Business Secrets Getting Theirs Keeping Yours. Yardley-Chambers; 2nd edition. 
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pentru a fi trimis direct prin serviciul dvs. de e-mail. Fiind un pic mai 

greoi, îl puteți folosi ca o alternativă la serviciile anterioare. 

 Nu lansați niciodată informații despre companie în afară de informațiile 

accesibile publicului: în acest fel vă puteți arăta disponibil pentru a pune la dispoziție 

informații, dar cu siguranță nu veți divulga mai multe informații decât ceea ce este 

deja disponibil la nivel de sursă deschisă. 

 Respectați toate reglementările companiei și procedurile IT. 

 Nu discutați niciodată informații sensibile în locuri publice (de ex. 

Restaurante, transport public etc.): vorbind despre informații detaliate în locuri 

deschise nu vă face imun la protecția datelor, de fapt, terții pot asculta și asimila 

informații. 

 Nu răspundeți la întrebări discutabile despre sistemele electronice de 

comunicare. 

 Fiți conștienți întotdeauna de context. 

 Notificarea către responsabilul de securitate a oricăror anomalii sau 

îndoieli: în acest caz, compania ar trebui să pună în practică un sistem de analiză 

standardizat pentru comunicațiile dubioase. 

Planul de dezvoltare: contramăsuri pentru obținerea și protejarea datelor 

Este posibil să rezumăm planul de dezvoltare a afacerilor pentru protecția 

datelor cu o serie de contrămăsuri. În realizarea acestui plan, este necesar să se ia în 

considerare trei variabile fundamentale în protecția datelor: 

 Cantitatea de informații colectate. 

 Cantitatea de bani folosită: este important să se cuantifice investițiile 

corporative menite să protejeze informațiile cu privire la estimarea valorii 

informațiilor protejate. În mod tipic, sistemele de protecție a informațiilor costă mult 

mai puțin decât costul divulgării informațiilor cheie, dar urmărirea este întotdeauna 

bună pentru a optimiza costurile. 

 Necesitatea de a organiza un proiect de protecție a informațiilor pentru 

mai mult de 18 luni. Faptul că ați efectuat o instruire privind protecția informațiilor 
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nu garantează absolut că informațiile sunt protejate efectiv. Din acest motiv, este 

important ca cei care efectuează intervenții de formare de acest tip să pregătească o 

urmărire la aproximativ 18 luni. Acest interval de timp vă permite să înțelegeți dacă 

procedurile au fost internalizate chiar și pe termen lung. Mai mult decât atât, acest tip 

de procedură permite să înțelegeți dacă noi angajați din companie au fost instruiți în 

mod corespunzător cu privire la protecția informațiilor. Urmărirea este efectuată 

printr-o încercare de a colecta informații de la o terță parte. Subiectul trebuie să 

completeze o listă de verificare a indicatorilor pentru a identifica exact care sunt 

punctele slabe ale protecției informațiilor. Ulterior, aceeași companie poate oferi 

rapoarte sau un set de sugestii pentru a corecta vulnerabilitățile și pentru a îmbunătăți 

astfel nivelul de protecție a informațiilor. 

Procese de protejare a informațiilor în cadrul companiei 

          Mai jos sunt câteva instrucțiuni pentru protejarea informațiilor din companie: 

 Conștientizarea angajaților: este important să planificați un proces de 

conștientizare continuă a informațiilor angajaților. Este oportună planificarea acesteia 

ca o procedură standard pentru intrarea în companie, astfel încât acest element de 

securitate să fie perceput ca un element real al culturii organizaționale. 

 Participarea angajaților la programele de actualizare: este important să 

divulgați aceste proceduri de protecție a informațiilor la un nivel foarte larg, având în 

vedere toți angajații. 

 Gestiunea și contabilitatea documentelor: documentele trebuie să fie 

protejate într-un mod bine definit în companie, clarificând cine și cum pot accesa 

anumite conținuturi. 

 Monitorizarea testului de penetrare: testul de penetrare, numit și pen-test 

este un proces detaliat de analiză a securității unei companii care simulează atacul 

unui hacker sau intrus, care au scopul de a aduna informații protejate.  

Un profesionist instruit în acest scop, numit hacker etic, definește, prin urmare, 

care sunt limitele, punctele slabe și vulnerabilitățile unei platforme și care sunt 

posibilitățile de acces neautorizat. Hackerul etic, de asemenea, are grijă să definească, 
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care și cât de multe informații pot fi obținute în mod nejustificat, în plus, stabilește o 

listă de proceduri care urmează să fie puse în practică în scopul de a proteja din nou 

platforma. De asemenea, compania oferă un raport privind capacitățile de apărare 

privind nivelul de penetrare realizat din punct de vedere al vulnerabilităților 

interne/externe la sistem, precum și al securității fizice. Capacitatea contra-elicitării a 

angajaților poate fi de asemenea detectată, punând în practică încercări de 

eligibilitate. Un timp de follow-up este adesea stabilit (la 6, 12 și 18 luni), deoarece 

nu este ușor de stabilizat procesul de protecție al companiei, atât din punct de vedere 

tehnologic, cât și uman. De fapt, o companie poate testa doar impenetrabilitatea 

sistemului său tehnologic, a doua zi, o actualizare a sistemului de operare ar fi putut 

crea indirect alte vulnerabilități. În mod similar, la nivel uman, mulți factori ar putea 

submina vulnerabilitatea, de exemplu: 

o Nivelul stresului fizic și psihologic al personalului. 

o Angajați noi care nu au fost instruiți sau care ar putea fi suficient de 

motivați să colecteze informații. 

o Personal nesatisfăcut. 

o Angajament slab și loialitate scăzută față de companie. 

Prin urmare, la un nivel ideal, nivelul de protecție al unei companii trebuie să 

fie testat în mod constant. 

o Protecție fizică 

o Contrămăsuri active 

o Protecție electronica 

 Dedicarea unui profesionist specializat contra-intelligence: în vederea 

evaluării permanente a nivelului de protecție al companiei, pregătirea unui 

profesionist dedicat ar putea fi foarte eficientă. În funcție de buget și dimensiunea 

companiei, este posibil să se construiască un întreg departament care vizează 

protejarea informațiilor. 

 Instruirea în elicitare și contra-ellicitare: instruirea privind procesele de 

elicitare și contra-elicitare poate spori nu numai conștientizarea pe această temă, ci și 
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întărirea în mod constant a capacității angajaților de a colecta și proteja informațiile. 

Este important să se mențină o formare continuă și pentru noii angajați. 

 Verificarea background-ului noilor angajări: Unii noi angajați și-au 

pierdut locurile de muncă din motive de lipsă de loialitate față de companie, prin 

urmare, este important să se detecteze nivelul de integritate în faza de recrutare și 

explorarea în detaliu a cauzelor schimbării locului de muncă. Trăim într-un mediu 

organizațional din ce în ce mai flexibil, unde angajările de muncă pe durată 

determinată sunt din ce în ce mai frecvente. Oamenii trec de la o companie la alta din 

ce în ce mai mult, este mai puțin posibil să se asigure o protecție completă a 

informațiilor. 

 Supravegherea și contra-supravegherea. 

 Cooperarea strânsă cu unitățile corporative de informații competitive: 

odată definite unitățile sau personalul dedicate protecției informațiilor, este important 

să se definească momentul și modul în care acest departament face un raport cu 

privire la orice lacune ale sistemului de protecție date. 

Gestiunea contactelor suspecte 

În cadrul procedurii obișnuite de colectare a informațiilor privind elementele 

rețelei profesionale, ar putea apărea suspiciunea că anumite contacte ar putea fi 

necorespunzătoare sau potențial periculoase. În aceste cazuri este recomandabil să 

urmați acești patru pași: 

- Spuneți persoanei că poate nu este timpul potrivit pentru a vorbi, dar că 

sunteți încântați să reveniți la conversație în scurt timp. 

- Obțineți numele persoanei care solicită informații, compania și telefon 

justificând că aveți nevoie pentru a răspunde rapid. 

- Notați informațiile de contact și informațiile solicitate. 

- Efectuați un raport al contactului și circumstanțele. 
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Gestiunea documentelor și contabilitatea 

În mod evident, majoritatea informațiilor despre companie se găsesc în 

documente interne și în contabilitate. 

În cazul anumitor documente interne ale companiei: este necesar ca 

documentele să fie clasificate ca fiind confidențiale, astfel încât persoanele care nu au 

acces la un proiect, program sau tehnologie să nu le poată accesa. 

 Contabilitatea documentelor: đe știut că un document este reprodus în 

mai multe copii (cu cuvintele "numărul copiei documentului" pentru a le putea 

înregistra). 

 Este recomandabil să aveți suficiente dulapuri pentru a proteja 

documentele în mod corespunzător. 

 Custodele documentelor care sunt, de obicei, secretarii trebuie să 

păstreze logarea tuturor documentelor, dar trebuie să știe cine a avut acces la ele și în 

ce moment. 

 Distrugerea 100% a tuturor documentelor (R&D) de cercetare și 

dezvoltare: indiferent cât de inofensive ar părea, amintiți-vă că acestea ar putea fi 

puse cap la cap și să furnizeze informații semnificative. 
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CAPITOLUL 6 

 

Factorul uman în intelligence. 

Cadrul de Competențe 

 
6.1. Factorul uman în Intelligence 

Factorul uman joacă un rol fundamental în protejarea continuă a informațiilor 

în cadrul unei companii sau instituții. Definirea competențelor cheie, a trăsăturilor de 

personalitate și a altor caracteristici relevante reprezintă primul pas în realizarea unui 

plan cheie de protecție a informațiilor pentru companii, agenții și organizații 

guvernamentale. 

Într-adevăr, doar cu definirea acestor aspecte este posibilă: 

 Identificarea instrumentelor de selecție a personalului pentru persoanele 

care dețin informații cheie despre companie. 

 Producerea sistemelor de monitorizare necesare pentru a obține niveluri 

adecvate de competență. 

 Elaborarea de cursuri de formare dedicate dezvoltării competențelor. 

 Identificarea factorilor de risc (atât cei legați de personalitate, cât și cei 

legați de competență scăzută) pentru protecția informațiilor. 

În această secțiune vom analiza cele mai cunoscute modele de competențe 

pentru analiștii de informații, cu un accent deosebit asupra modului în care lucrează 

pentru procesele de competitive intelligence. 

Transformarea cunoaşterii în intelligence şi acţiune reprezintă un obiectiv critic 

pentru organizația secolului XXI, care necesită competenţă și resursă umană 

specializată. Competenţa include cunoașterea, experienţa, înţelegerea faptică a 

industriei şi a contextelor specifice organizaţiilor, dezvoltarea de reţelele umane şi de 

raţionamente corecte. Competenţa se obţine din pregătire şi repetare, practică, greşeli 

și reflectare. Mai mult ca niciodată, economia cunoaşterii înseamnă că organizaţiile 
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vor fi nevoite să-şi dezvolte şi mai mult resursele, capacităţile, competenţele şi, în 

cele din urmă, expertiza dacă doresc să-şi menţină avantajul competitiv. 

 Principala resursă a analizei în intelligence este analistul însuși. Analistul 

necesită competențe și abilități variate, înnăscute și exersate și dezvoltate, iar analiza 

nu este nici artă pură, nici ştiinţă pură, ci o combinaţie din amândouă, clădită pe un 

fundament de experienţă. Această abordare a intelligence-ului centrată pe analist s-a 

concretizat prin crearea unui cadru de competențe devenit ulterior referință în plan 

internațional, cunoscut ca Funcțional Core Competencies for Intelligence Analysis 

dezvoltat de D. Moore și L. Krizan (2005). Modelul, preluat și adaptat după un alt 

model, cunoscut și ca Modelul KSAO (Knowledge, Skills, Abilities și Other 

characteristics), este bazat pe integrarea acelor caracteristici, abilități, deprinderi și 

cunoștințe necesare analiștilor. 

Figura nr. 1 Competențele analistului de intelligence 
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Caracteristicile au fost stabilite plecând de la înțelegerea a cum este definit 

succesul în analiză: care caracteristici aduc sau cresc șansa de succes? Conform 

modelului, caracteristicile analiștilor de succes sunt descriptorii acelor valori, 

standarde și credințe specifice unei culturi analitice dinamice și adaptative. Acestea 

pot fi utilizate ca și criterii în recrutarea viitorilor analiști. Experiența a demonstrat că 

o persoană care prezintă cât mai multe dintre aceste caracteristici are șanse mari să 

devină un analist de succes, dacă și numai dacă prezintă și acele deprinderi, abilități 

și cunoștințe necesare pentru a putea activa ca analist.  

 Pentru elaborarea unui produs de intelligence că analiștii ar trebui să dețină 

competențe tehnice, de (auto)organizare și de comunicare: 

1. Competențele tehnice 

Se referă la capacitatea analistului de a oferi răspunsuri întrebărilor de analiză 

și de a oferi sprijin decizional. Cu alte cuvinte, competențele analitice condiționează 

cercetarea pe tema analizată, culegerea de informații, selectarea informațiilor 

relevante, evaluarea calității și veridicității acestora, aplicarea de metode de analiză, 

sinteză, precum și formularea de recomandări și concluzii pentru client. 

Competențele tehnice includ: gândire analitică, logică, critică, observație, atenția la 

detalii, curiozitate intelectuală, eficiență. Din acest punct de vedere, analistul 

trebuie:  

 să înţeleagă metodele de căutare și cercetare, să organizeze şi să 

evalueze date; 

 să aibă imaginaţie şi deopotrivă rigoare ştiinţifică pentru a genera 

ipoteze de cercetare; 

 să fie conştient de capcanele cognitive; 

 să fie la curent cu evoluţiile în plan internaţional, relevante pentru 

domeniul de activitate  unde își desfăşoară activitatea analitică; 

 să fie deschis la opinii contrare şi la modele alternative de abordare a 

unei probleme; 
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 să aibă încredere în sine, să admită că poate greşi şi să înveţe din erorile 

analitice anterioare. 

 să îşi pună întrebări asupra rezultatului obținut prin analiză; 

 să imagineze mai multe moduri de acţiune şi să ia în considerare toate 

variabilele care ar putea limita succesul; 

 să fie adeptul lucrului colaborativ și să își supună dezbaterii propriile 

idei; 

 să decidă care sunt cele mai bune soluţii. 

2. Competențele (auto)organizatorice 

Se referă atât la capacitatea analistului de a se auto-organiza în procesul de 

analiză, cât și la capacitatea de management a proiectelor de intelligence pe 

coordonate de timp și resurse.  Acest tip de competență a devenit din ce în ce mai 

importantă odată cu creșterea gradului de interconectivitate, cu lucrul colaborativ în 

echipe incluzând experți specializați în domenii diferite, dar și cu nevoia de a înțelege 

și descifra un context socio-cultural complex. Analiștilor li se cere să lucreze 

organizat, să aibă capacitatea de a rezolva mai multe sarcini în același timp și să 

faciliteze și dezvolte relații și contacte profesionale. Mai mult, un analist de succes 

este cel care dovedește capacitate de adaptare, de anticipare a nevoilor viitoare ale 

organizației și clienților și care contribuie la consolidarea unei culturii 

organizaționale interne corecte.   

3. Competențe de comunicare   

Succesul în intelligence depinde și de capacitatea de a merge dincolo de 

livrarea de fapte și rezultate ale căutării și implică formularea de recomandări și 

comunicarea acestora către clienți într-un mod adecvat stilului de a gândi, învăță și 

luă decizii specific clientului. Un ingredient esențial este reprezentat de încrederea 

clientului în analist, încredere care se câștigă și confirmă atât prin intuirea și 

acoperirea nevoilor de cunoaștere, cât și printr-un stil de comunicare adaptat. Un 

analist trebuie să fie deschis, abordabil și sociabil, să se adapteaze stilului clientului, 

să externalizeze propria cunoaștere, să privească situaţia și prin prisma perspectivelor 
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și convingerilor altora și să folosească reacţiile emoţionale pentru a facilita 

comunicarea şi nu ca bază unică a comportamentului.  

 Identificarea celor care au abilitățile și caracteristicile necesare pentru a deveni 

analiști de succes este o provocare pentru toate organizațiile de intelligence sau, cel 

puțin, pentru cele pentru care eficiența și eficacitatea sunt deziderate și principii 

acționale. Utilizarea cadrelor de competență, ca instrument aplicabil în politica de 

resurse umane într-o organizație de intelligence, poate părea un demers complicat. 

Însă, la momentul actual identificarea competențelor-cheie rămâne unică soluție 

viabilă care poate crea premisele succesului în analiză de intelligence. Dincolo de 

utilitatea sa practică în recrutarea și pregătirea viitorilor analiști, dar și în evaluarea 

celor care activează deja că analiști, cadrul de competențe furnizează un referențial de 

atins, ca ideal analitic spre care toată comunitatea de analiști ar trebui să se îndrepte. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că utilizarea cadrului de competențe ca 

instrument nu se poate concretiza cu succes în absența mentorilor și profesorilor care 

să ghideze procesul de evaluare și dezvoltare a competențelor.  

6.2. Modelul Moore și Krizan 

Moore și Krizan au dezvoltat un model de competențe pentru analistul de 

intelligence împărțind în competențe legate de abilități, caracteristici, deprinderi și 

cunoștințe: 

 Abilități 

o Comunicare 

o Colaborare și capacitatea de a forma grupuri 

o Gândire 

 Caracteristici 

o Curiozitate insațiabilă 

o Auto-motivat 

o Fascinat de puzzle-uri 

o Expune un mod de gândire "AHA” (de descris ce înseamnă AHA) 

o Bun observator  
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o Obsesiv 

o Ia în considerare variabilele în perspectivă 

o Face conexiuni creative 

o Are simțul umorului 

o Are imaginație 

o Se concentrează intens 

 Deprinderi  

o Gândire logică 

o Cunoștințe infomatice 

o Cunoștințe în limbă străină 

o Cercetare  

o Colectarea și manipularea informațiilor 

o Managementul Proiectelor / Proceselor 

 Cunoștințe 

o Cunoașterea țintei 

o Comunitatea de intelligence 

o Planuri și reglementări 

o Clienții 

o Cercetare analitică 

Aptitudini pentru colectarea de informații 

Analiză riguroasă: 

 Holistică 

 Competitivă 

 Cu valoare adăugată 

 La un nivel cognitiv superior 

 Colaborare 

Management solid: 

 Relațiile cu clientul 

 Relațiile comunitare 

 Alocarea resurselor 
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 Organizarea muncii 

 Potențiali analiști 

 Evaluarea analiștilor 

 Concluzii analitice 

 Puncte de decizie 

 Implicarea alegerilor 

Anticiparea nevoilor clienților 

 Disponibilitatea: Sistemele de informații trebuie să corespundă cerințelor 

de intelligence contingente ale clienților la toate nivelurile 

 Timpul: informațiile trebuie furnizate în timp ce conținutul poate fi 

utilizat în continuare în condițiile clientului 

 Obiectivitate 

 Utilitate 

 Relevanța 

6.4. Caracteristicile unui analist de intelligence de succes 

Cele mai importante caracteristici sunt auto-motivația ridicată și o curiozitate 

insațiabilă. Analiștii vor să știe tot ce este supus atenției lor. Analiștii cei mai eficienți 

tind să fie mulțumiți de munca lor, considerând-o o plăcere. 

Aceste caracteristici ar putea fi, de asemenea, folosite pentru a descrie valorile, 

standardele, convingerile unei culturi analitice, deoarece acestea ar putea fi folosite 

pentru a identifica angajații cei mai potriviți pentru a juca rolul de analist. 

În același mod, aceste caracteristici pot întări conceptul de cultură 

organizațională analitică, devenind parte a "poveștilor de luptă" comunicate de 

superiori și colegii lor pentru a întări sentimentul de loialitate și apartenență. 

O îndoctrinare prea puternică în cultura analitică poate avea implicații 

negative, deși ar putea întări în mod clar sentimentul loialității, ar putea întări indirect 

modelele de gândire în grup și ar putea reduce gândirea analitică. 
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Competențele necesare analiștilor de informații 

Comunicare 

 Auditiva 

 Grafică / vizuală 

 Orală 

Echipă și colaborare 

 Influențare 

 Conducerea 

 Urmare 

 Sinergică 

Gândire  

 Reordonarea informațiilor 

 Recunoașterea schemelor 

 Raționament 

Comunicare 

Iată abilitățile cheie de comunicare: 

 Auditivă: capacitatea de a asculta, de a înțelege cuvintele. Această 

abilitate poate fi dezvoltată folosind tehnici active de ascultare. Această abilitate 

îmbunătățește performanța analiștilor în anumite sarcini tehnice 

 Vizuală: abilitatea de a observa, de a înțelege simbolurile grafice. Chiar 

și în discursul și nu numai în analiza documentelor tehnice, cea mai mare parte a 

comunicării rămâne vizuală. 

 Orală: abilitatea de a vorbi astfel încât persoana să fie înțeleasă. 

Echipă și colaborare 

Omul este un animal social, iar printre abilitățile sale sociale este aceea de a 

construi o echipă. Supraviețuirea în viața primitivă depindea de aptitudinile sociale, 
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de rezolvarea problemelor și de depășirea amenințărilor. Astăzi această abilitate 

rămâne fundamentală pentru a trăi și a lucra împreună.  

Subelementele conceptului de "echipă și colaborare" sunt prezentate mai jos: 

 Influența: cei cu această abilitate pot influența în mod eficient superiorii, 

colegii și subordonații în activitatea de intelligence. Analiștii trebuie, de asemenea, 

să-i convingă pe ceilalți, prin metode proprii, că concluziile lor sunt valabile. 

 Conducerea: în special persoanele în vârstă, care au mai multe abilități și 

sunt mai eficiente în procesul de intelligence, au aproape obligația de a acționa ca 

model. 

 Urmare: orice grup uman are un lider. Și pentru asta - matematic - 

fiecare dintre noi este un urmaș. De aceea nu este banal să ai abilitatea de a ști să 

urmezi pe alții. 

 Sinergie: pe baza competențelor anterioare, un bun analist de 

intelligence ar trebui să colaboreze pentru a atinge un obiectiv comun 

Gândirea  

Procesul de intelligence este, în primul rând, un proces de gândire și depinde 

de funcțiile cognitive care au evoluat la om cu mult înainte să înceapă să vorbească. 

Cele trei abilități de bază ale intelligence sunt: 

 Reordonarea informațiilor: această abilitate permite oamenilor - 

împreună cu ajutorul tehnologiei - să organizeze informații într-un mod care să 

permită analiza, sinteză și extragerea sensului. Această organizare a informațiilor se 

bazează pe anumite reguli învățate de analist pentru a trage concluzii și pentru a le 

disemina ca o sursă de intelligence.  

 Recunoașterea tiparelor: oamenii recunosc modelele și le impun 

entitățile și evenimentele aleatorii pentru a le înțelege. Deseori o fac chiar fără să fie 

conștienți de asta. Constelațiile sunt exemple de modele impuse (logica pentru care 

creează formele pe baza poziției stelelor este doar baza de percepție, dar nu există 

nici o logică de grupare din punct de vedere fizic), analiza comportamentală este, în 

schimb, de exemplu, analiza unei scheme care are o logică fundamentală. Analiștii de 
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intelligence folosesc analiza schemei. Cu toate acestea, analiza schemelor datorită 

modelelor culturale influențează evaluarea finală. 

 Raționamentul. Competența de gândire este ceea ce permite oamenilor 

să proceseze informații și să formuleze explicații, să aloce semnificația fenomenelor 

observate. 

o Inducție: raționamentul inductiv legă fragmente izolate de informații sau 

răspunsuri specifice la întrebări de la reguli generale la concluzii. 

Inducerea riguroasă depinde de demonstrarea valabilității relațiilor 

cauzale dintre fenomenele observate și nu doar de o asociere între ele 

o Deducerea: raționamentul deductiv aplică reguli generale problemelor 

specifice pentru a ajunge la concluzii. 

6.6. Abilităti necesare pentru analiza de intelligence 

Orice instituție care se bazează pe profesioniști de succes trebuie să mențină o 

atmosferă de învățare. Dezvoltarea individuală presupune anumite abilități cum ar fi 

dobândirea de cunoștințe și de înțelegere, "cercetarea (învățarea cum să pună întrebări 

bune și să găsească răspunsuri defensive de valoare), "Să discutăm" (să apreciem 

diferite puncte de vedere și să organizăm o dezbatere riguroasă) și să scriem (să 

structurăm argumentele și să le articulăm într-un mod clar și coerent). 

Iată descrierea abilităților 

Gândirea critică 

Gândirea critică este capacitatea cognitivă aplicată pentru a crea transformarea, 

ea poate fi definită după cum urmează: 

"Un proces organizat intelectual pentru conceptualizarea, aplicarea, analiza, 

sintetizarea și / sau evaluarea informațiilor colectate sau generate de: observație, 

experiență, reflecție, raționament sau comunicare ca și ghid al credințelor și 

acțiunilor". 

Un proces de gândire ordonat necesită judecăți și evaluări atente, care pot duce 

la concluzii valide. 
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Gândirea critică eficientă include, de asemenea, utilizarea unor întrebări 

sistematice pentru a lua decizii eficiente. 

Alfabetizare 

Analiză de intelligence necesită înțelegerea textelor și a scrierilor, adesea în 

diferite limbi. Alternarea este esențială pentru înțelegerea țintei și pentru realizarea 

cercetării. 

Informatică  

Analiștii de intelligence se confruntă cu volume mari de date și trebuie să știe 

cum să utilizeze computerul pentru a analiza aceste informații. Acestea permit, de 

asemenea, filtrarea informațiilor care nu sunt relevante pentru a păstra numai acele 

aspecte relevante pentru subiectul analizat. 

Expresie 

Rezultatele analizei sunt inutile dacă sunt prezentate slab. Analistul efectiv 

trebuie să fie competent și expert în analiza prezentării orale și scrise (Garst și 

Gross). 

Abilitățile eficiente scrise sunt esențiale pentru analiza de informații. 

Vorbire și prezentare 

Prezentarea orală a informațiilor, în special pentru ofițerii superiori, denumită 

adesea "briefing", este adesea însoțită de stimuli vizuali și permite analistului eficient 

să personalizeze conținutul și metoda de comunicare. Este important să personalizați 

timpul, nivelul de detaliere, formatul și tonul în funcție de țintă, toate fiind calități 

necesare pentru un analist de informații. Este important să înțelegem că briefingul nu 

este doar proiecția informațiilor ci este arta facilitării înțelegerii între oameni 

"(Benjamin, Buring) 

Storytelling (Povestirea) 

Storytelling-ul este despre mai mult decât să creezi o poveste. Puterea să se 

bazează pe modul în care se spune povestea. Potrivit lui Denning: "aspectul, intonația 
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vocii, modul în care se folosește limbajul corpului, o pauză produce răspunsuri 

diferite”. 

Scrierea  

Intelligence în istorie este transmisă prin scriere. Deci, această abilitate scrisă 

este una din competențele necesare pentru analistul de informații. 

Cunoașterea limbilor străine 

Pentru a fi cu adevărat eficace, analiștii de informații trebuie să cunoască 

diferitele limbi. Atunci când analiștii nu își înțeleg exact obiectivele, transferul de 

informații către client va fi inexact. 

Competențe de cercetare 

Competențele de cercetare dau rigoare și consecvență creării de informații cu 

valoare adăugată. Abilitățile de cercetare sunt: furnizarea unei metodologii corecte 

pentru cerințele cerute, metodologii pentru a răspunde solicitărilor. 

Strategiile de cercetare bazate pe subiectul analizei ajută la identificarea 

surselor de informații necesare, mijloacele de colectare a informațiilor și mijloacele 

de analiză și sinteză a datelor. 

Colectarea de informații 

Procesul de intelligence se bazează pe informații, astfel încât analistul trebuie 

să-l caute continuu. Este de la sine înțeles că abilitățile de gestionare și de manipulare 

a informațiilor sunt necesare în diferitele faze ale procesului de informare. 

1. Colectare: această etapă se referă la colectarea de informații din toate 

sursele. Gestionarea informațiilor include selectarea și filtrarea pentru a evalua dacă 

informațiile și sursele acestora sunt valoroase 

2. Monitorizare: fiabilitatea surselor și valabilitatea informațiilor sunt 

întotdeauna la cerere. Abilitățile de monitorizare se bazează pe revizuirea 

informațiilor și se pot referi adesea la analiza descriptorilor și a rezumatelor acestor 

date 
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3. Organizarea: acestea sunt adaptările competențelor, formatarea și 

întreținerea datelor pentru analiză și pentru generarea de rapoarte tehnice pentru a 

asigura accesul la materiale într-un format util. 

4. Analiză / Sinteză: Abilitățile de manipulare a informațiilor vizează modele, 

relații, anomalii, tendințe. 

5. Interpretare: aceasta este faza procesului în care informația este transformată 

în intelligence prin manipulare cognitivă, atribuind sens informațiilor analizate și 

sintetizate folosind gândirea critică. Există software care ajută în acest stadiu. Cu 

toate acestea, în cele din urmă, adevărata analiză o face analistul cu sprijinul 

computerului. 

6. Diseminarea: aceasta este în principal electronică astăzi. Pregătirea 

abilităților de informare și prezentare permite transformarea acestor date și publicarea 

acestora în formate utile 

7. Coordonare: este necesară coordonarea atât a analistului, cât și a 

managerilor acestuia, pentru a utiliza abilitățile "colegiale" într-un context birocratic; 

aceste abilități sunt necesare 

8. Evaluare: evaluarea internă și comunitară permite ca informațiile să fie 

discutate și poziționate în contexte mai mari și nu sunt văzute de o singură agenție. 

Această formă de colaborare ne permite să dezlegem noduri și să clarificăm anumite 

teme. 

Gestionarea / procesele 

Cunoașterea obiectivului: 

 Cultura: setul de reguli, valori și convingeri de grup. Cultura definește 

grupul. Studiul culturii relevă rolurile individuale într-o comunitate și modul în care 

acestea se pot referi la persoane dintr-un alt grup. Aceste informații privind 

comportamentele reprezintă o valoare și sunt predictive pentru comportamentul 

viitor. 

 Mesaj limbajului: care sunt limbile utilizate de către cine și în ce 

context. De exemplu, este necesar să se verifice dacă persoanele care accesează 

grupul vorbesc în principal o limbă elitistă a culturii lor. În plus, tipul de limbă poate 
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oferi informații despre relația de clasă și despre relațiile personale care pot da indicii 

comportamentului. 

 Tehnologie: tehnologia poate fi obiectul studiului pentru analistul de 

informații. În plus, rolul tehnologiei în cadrul unei regiuni, națiuni sau o persoană ca 

indicator al comportamentului. 

Cunoștințe profesionale 

Cunoștințele colectorului de informații: 

 Cunoașterea țintei: cultura asociată, limbajul contextului, economia, 

geografia, structura guvernamentală, istoria, armata, tehnologia 

 Comunitatea de intelligence: agenția (misiunea și structura) analistului, 

alte agenții (misiune și structură) 

 Planuri și regulamente guvernamentale 

 Clienți: nevoi de informare, capacitate de informare, constrângeri de 

informare 

 Resurse analitice: informații (surse, valabilitate), oameni (surse, 

încredere), organizație (interes reciproc cunoscut, interes reciproc necunoscut). 

În plus față de înțelegerea țintei, analiștii de intelligence trebuie să cunoască 

contextul și natura profesiei de intelligence și resursele disponibile pentru a-i ajuta să-

și facă bine munca. Analiștii se bazează pe colectarea de informații cu privire la 

imperativul combinării surselor de informații cu nevoile clienților. 

Berkowitz și Goodman identifică "patru tipuri de informații folosite de analiștii de 

informații" în pregătirea rapoartelor și estimărilor: fapte cunoscute, secrete, 

dezinformare și mistere. 

În plus, analistul trebuie să știe care surse specifice de informații sunt relevante 

pentru un anumit subiect și sunt disponibile pentru exploatare. 
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CAPITOLUL 7 

 

Profiling în intelligence 
 

 

Profilul emoțional-comportamental în intelligence reprezintă un instrument 

multidisciplinar, utilizat în construirea de strategii pentru gestionarea unor persoane 

de interes, atât în situații critice de amenințare pentru o companie privată sau pentru o 

instituție, cât și pentru a identifica acele persoane potrivite pentru a lucra ca 

specialiști în intelligence.  

Ceea ce puteți folosi pentru a construi un profil în intelligence, este observația, 

culegerea de informații din surse deschise și din surse umane și în cazul în care este 

posibil, comunicarea specifică cu persoana vizată și analiză comportamentală. 

Comunicarea este un proces complex, a cărui interpretare necesită o analiză 

atentă, numai cu o abordare științifică putând fi trase concluzii sensibile cu privire la 

ceea ce persoana din fața noastră simte și gândește în acel moment. 

Din colectarea datelor măsurabile, din lectură și interpretarea lor, apar idei 

concrete pentru gestionarea subiectului analizat, cu două caracteristici substanțiale: 

obiectivitate și respect pentru integritate a persoanei însăși. 

Datorită acestei analize comportamentale este structurată o cale prin care 

anumiți factori de declanșare ai emoțiilor observate sunt luați în considerare, cum 

apar în timp ca și cronologie și ca frecvență, ce strategii pot fi puse în aplicare pentru 

a le gestiona mai bine. 

Paul Ekman (1950) a demonstrat existența a șapte emoții care se manifestă pe 

fața umană într-un mod universal și pe baza cărora se poate creiona un profil al unei 

persoane. Acest lucru se datorează faptului că emoțiile au o funcție de evoluție foarte 

precisă, așa cum deja Charles Darwin în 1872 a intuit și documentat: asigurarea 

trecerii imediate și în mod subconștient a informațiilor de la un individ la altul pentru 

a perpetua specia.  
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Atunci când o persoană simte surpriză, frică, tristețe, furie, dezgust, dispreț sau 

fericire, mușchii feței sunt activi prezentând modele precise și constante. Acest lucru 

permite observatorului să recunoască cu atenție ceea ce simte persoana instantaneu, 

înainte de a se controla în mod conștient.  

Pe lângă semnalele pe care le transmite fața, multe alte elemente contribuie la 

transmiterea unei varietăți de informații; printre acestea menționăm gesturi, reacții 

spontane, cum ar fi transpirația, tremuratul sau înroșirea, schimbările în tonul sau 

volumul vocii, variațiile în modul de construire a discursului și alegerea cuvintelor în 

sine. 

 Alături de aceste surse de date există și alți doi factori care au o 

importanță substanțială: primul este contextul, în multele sale fațete, iar al doilea este 

linia de bază, adică standardul comportamental al persoanei, care poate încerca să 

"polueze" mesajul exprimat. 

 Analistul Profilului comportamental emoțional studiază mesajele 

exprimate într-o manieră conștientă sau inconștientă de către o persoană, formulează 

diferite tipuri de ipoteze și în urma acestui proces, decide în ce tipar încadrează 

persoana și ce strategii să adopte în relaționarea cu aceasta. 

 Cu acest instrument, Profiling în intelligence, profesionistul este capabil 

să: 

o Anticipeze probabilitățile comportamentului evident al persoanei 

analizate; 

o Dezvolte cele mai potrivite moduri de interacțiune în context; 

o Identifice obiectivele care trebuie stabilite în relația cu persoana și 

etapele de realizare a acestora; 

o Decidă ce strategii să implementeze pentru a influența persoană, în cazul 

în care contextul o permite sau o cere; 

o Stabilească pe baza parametrilor cum să evalueze rezultatele obținute. 

 Obiectivele asociate cu profilul în intelligence sunt cel de a identifica 

individul sau indivizii asociați cu posibilitatea de a fura informații protejate și cel de a 
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identifica persoanele potrivite pentru a culege informații de interes, pentru a le 

analiza și pentru a livra un produs. 

 Voi vorbi în rândurile care urmează despre caracteristicile persoanei care 

poate fi implicată în furtul de informații; în capitolul despre factorul uman au fost 

detaliate caracteristicile persoanei potrivite pentru a lucra în intelligence. 

 În activitatea de securitate a intelligence-ului există tehnici de analiză 

care determină amenințările la adresa unei organizații, companii sau instituții, care 

pot veni din partea unui anumit tip de individ.  

 Scopul securității informațiilor bazate pe intelligence nu este neapărat să 

creeze o corelație 1:1 a abilităților specialistului în intelligence cu vulnerabilitatea, cu 

toate acestea corelația există de fapt. Profilând mai multe persoane sau grupuri vă va 

oferi înțelegerea modului în care ar putea apărea tentative de furt de informații în 

compania sau instituția dumneavoastră. 

 Există patru domenii principale de interes pe care trebuie să le luați în 

considerare: 

 Caracteristicile situației furtului de informații; 

 Consecințele situației critice; 

 Caracteristicile persoanei care poate fura informații protejate; 

 Caracteristicile țintei. 

De exemplu, dacă aflați  cum îi place să opereze unei anumite persoane, 

înțelegeți modul de operare al acesteia (adică, ceea ce dorește să facă în sistem).  

În aceeași măsură este important să intuiți motivația unei personae care ar 

putea fura informații, plecând de la specificul companiei sau instituției.   

Caracteristicile situației furtului de informații 

 Poate fi vorba de vandalism? 

 Pot exista factori precipitanți în anumite departamente sau între anumiți 

indivizi? 

 Poate fi vorba de răzbunare? 

 Poate fi o demonstrație a sprijinului pentru o anumită cauză? 
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 Poate fi o disfuncție emoțională? 

 Poate fi o provocare?  

 Există o oportunitate pentru un avantaj economic direct sau indirect, furt 

de bani, carduri sau informații care ar putea implica plata directă de la o sursă 

externă? 

 Poate fi un atac care rezultă dintr-un act patriotic sau un rasism? 

 Poate fi vorba despre un război informațional?  

 Este posibil ca un eveniment militar să fi precipitat acest atac? 

Consecințele situației critice 

Să luăm în considerare consecințele evenimentului. De ce ar alege un posibil 

hoț de informații un anumit moment? Există vreun efect de pe urma acestui atac, 

poate avea consecințe dorite care ar fi benefice pentru acesta?  

Fiecare atac are o consecință, cu excepția cazurilor de patologii cum ar fi 

instabilitatea emoțională sau diferite tulburări de personalitate.  

Caracteristicile persoanei care poate fura informații protejate 

Un alt element deosebit de important în profilare este legat de ceea ce putem 

spune despre persoana vizată. Aceasta este probabil cea mai grea parte a întregii 

analize, este util să aveți o echipă care poate ajuta la analiza psihicului persoanei.  

Pentru ușurința construirii profilului în intelligence, iată un simplu checklist de 

urmat: 

 Care este naționalitatea persoanei vizate? 

 Este aceasta un membru al unui grup? Dacă da, care? 

 Care este nivelul de calificare? Ar putea fi capabil de furt de informații? 

 Posibilele alegeri ar putea include aspecte militare, de intelligence, 

politice, terorism, intelligence corporativ, etc. 

 Ce vulnerabilități are, care ar putea fi exploatate, utilizate? 

 Este o persoană abilă în manipulare? Este liniștită? Furioasă? 

 A făcut ceva pentru a-și ascunde activitatea?  
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 A avut cerințe speciale de hardware sau software? 

 Are permisiunea de a fi în system? 

Să ne întoarcem la motivație, care este importantă în construirea profilului. 

Motivația persoanei vă poate ajuta să înțelegeți în ce fel recurge la furtul de 

informații: 

 Ar putea avea motivația unui vandal? Există ceva care ar putea indica 

mai mult decât vandalism? 

 Ar putea fi vorba de răzbunare? Există indicatori care ar sugera acest 

lucru? 

 Există un indiciu că ar putea fura informații cu scopul de a le vinde 

pentru a strânge fonduri pentru o cauză sau o acțiune publică? 

Răspunsurile la aceste întrebări ajută la crearea unui profil al atacatorului pe 

care îl puteți face și utiliza pe mai multe planuri. De exemplu, este posibil să aveți o 

bază de date despre atacatori și grupuri de atac. La un nivel mai sofisticat, se pot 

dezvolta modele matematice complexe care generează probabilități de culpă pentru 

fiecare dintre indivizii sau grupurile care există în baza dvs. de date  

Puteți avea un profil pe care să îl potriviți unor noi angajați, care nu sunt în 

baza dumneavoastră. de date, dar care au un nivel ridicat ca probabilitate de potrivire 

a profilului construit de eventual atacator. 

Caracteristicile țintei 

În cele din urmă, caracteristicile țintei vă pot oferi, de asemenea, unele indicii 

cu privire la cine ar putea fi atacator și vă facilitează construirea profilului.   

Aceste caracteristici pot sugera, de asemenea, profilul în funcție de obiectivele 

potențiale în cadrul organizației sau instituției dumneavoastră și poate fi folosit 

pentru a notifica administratorii de sistem să ia măsuri preventive, precum și să 

detalieze ce trebuie căutat într-un posibil atac.  

Iată câteva întrebări referitoare la caracteristicile țintei pe care să le luați în 

considerare: 
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 Care este sistemul de operare și ce versiune? 

 De cine este folosit? 

 Care este adresa IP? 

 Cine deține sistemul? Ce face departamentul sau compania? 

 Care este configurația computerelor? ce fel de informații sunt stocate pe 

acest computer? Sunt în rețea? 

 Compania țintă are un administrator de securitate? Ce este el sau ea, care 

este nivelul de experiență? 

 Este proprietarul acestui computer o țintă de profil înalt? Ar avea un 

impact în presă? 

 Un atac de succes pe acest computer oferă acces la altul?  

 Ce conectivitate de rețea este conectată? Fără fir? Conectat la rețea? 

 Computerul necesită acces fizic pentru a fi atacat? 

Răspunsul la aceste întrebări pentru a produce un profil este o activitate 

consumatoare de timp, dar adesea recompensată de identificarea și contracararea în 

timp a unor eventuale atacuri.  

Vă poate ajuta să identificați atacatorii și să evaluați unde și ce este în pericol 

în compania sau instituția  dumneavoastră.  

Să presupunem că un tânăr obișnuit, bine îmbrăcat, pe care nu îl cunoașteți, 

intră în holul companiei sau instituției dumneavoastră. În timp ce vrea să pară că este 

relaxat, limbajul corpului său sugerează nervozitate, brațele sale se mișcă prea mult, 

merge puțin prea repede. Înainte de a întreba "Vă pot ajuta?" ar fi bine să studiați 

comportamentul, limbajul corpului și să investigați și să determinați dacă are sau nu 

un scop legitim pentru care se află acolo. 

Recunoașterea modelelor pentru a elimina situațiile de amenințare este mai 

mult decât o activitate, este un proces întreg de construire a unui profil.   

“Un model este un set de indicii care, de obicei, se împărtășesc astfel încât, 

dacă vedeți câteva dintre indicii, vă puteți aștepta să le găsiți pe celelalte", afirmă 
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Gary Klein în cartea sa, Puterea intuiției: Cum să vă folosiți sentimentele să luați 

decizii mai bune la locul de muncă.(2003) 

Michael Dorn, directorul executiv al Safe Havens Internațional numește 

recunoașterea modelului, un concept similar cu definiția lui Klein de intuiție. 

"Instruim clienții să recunoască și să răspundă atunci când o persoană sau 

situație nu pare corectă", spune Dorn.  

Predictive Profiling presupune căutarea acestor indicatori la oameni, lucruri 

sau situații. Odată ce un indicator este identificat, următorul pas este analiza acestuia. 

De exemplu, indicatorii de suspiciune din clădirea companiei sau instituției 

dumneavoastră pot include: 

 Pungi nesupravegheate; 

 O persoană care pune prea multe întrebări; 

 Cineva care încearcă să se apropie de un angajat sau de un ofițer de 

Securitate; 

 O persoană care pretinde că este un vânzător, dar care nu este îmbrăcat 

corespunzător sau nu are instrumentele potrivite; 

 O persoană care pretinde că merge la un interviu, dar nu este îmbrăcată 

corespunzător; 

 Un călător purtând o valiză evident goală (greutate redusă); 

Un ofițer de securitate instruit va continua o conversație prietenoasă în timp ce 

căută ezitări, inconsecvențe și un limbaj al corpului care exprimă disconfort. 

Conversația ar trebui să se concentreze pe trei nivele: identitatea persoanei, timpul 

locul și misiunea. Este această persoană cea care spune că este? De ce e aici? De ce e 

aici acum? 

Profilul predictiv și recunoașterea modelului pot preveni furtul de informații 

dintr-o companie sau instituție.  

Așa cum am afirmat mai sus, profilul în intelligence reprezintă înregistrarea și 

analiza caracteristicilor psihologice și comportamentale ale unei persoane, astfel încât 
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să se poată evalua sau prezice capacitatea acesteia de a fi sau nu implicată într-un furt 

de informații, într-o anumită sferă și de asemenea să ajute la identificarea unui anumit 

tip de persoană sau subgrup de oameni. 

Acest tip de analiză este fundamental pentru screening-ul de securitate - a fost 

și întotdeauna va fi. Profilarea și Analiza Comportamentală face parte dintr-un bun 

management de securitate.  

Un sprijin în această afirmație vine și de la expertul în securitatea aeriană, 

Philip Baum, (2018), care susține de asemenea analiză comportamentală și 

profilingul. El a declarat pentru MailOnline că teroriștii pot învăța securitatea 

aeroportului în ceea ce privește tehnologia, dar nu pot învăța să elimine complet 

manifestările comportamentale exprimate în limbajul non – verbal. Securitatea unui 

aeroport, de exemplu,  ar trebui să se concentreze pe analiza comportamentală. Ar fi 

bine ca totul să fie centrat pe individ, nu pe tehnologie. "De asemenea, trebuie să ne 

întrebăm - cât de des găsim cu adevărat ceva prin procesul de screening? "afirmă 

Baum și declară că atacurile din 11 septembrie pot fi folosite pentru a demonstra 

limitele procedurilor de securitate la punctele de control. Se crede, se subliniază 

faptul că atacatorii au trecut prin controale de securitate cuțite care se presupune că 

au fost interzise și au planificat și au acționat în întregul sistem, de la check-în la 

îmbarcare. 

Baum spune că trebuie să folosim o abordare mai mentală. Mulți bani sunt 

aruncați pe proceduri de screening și control, dar este vital să se implementeze 

profilul adecvat și să se utilizeze analiza comportamentală a siguranței. "Profilul 

pasagerilor este o parte importantă a procedurilor de securitate, deoarece ajută la 

identificarea celor ale căror comportamente indică o posibilă amenințare",  

Teoria și motivațiile discutate mai sus, care se adresează în mod specific 

amenințărilor externe, se aplică, de asemenea și în cazul amenințărilor interne. Cu 

toate acestea, situațiile de amenințare internă conțin, de asemenea, elemente 

semnificative, cum ar fi natura relației dintre companie sau organizație și angajat/ 

atacator. 
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Un domeniu recent de cercetare legat atât de crimă informatică cât și de 

dimensiunea psihologică a securității informatice, este reprezentat de componenta de 

hacker profiling. Adică analiza și construirea profilului socio-demografic, 

comportamental și psihologic al organizatorilor unui atac informatic.  

În acest sens mai multe studii psihologice, au demonstrat că realizarea unui 

hacker profiling este mai facilă atâta timp cât se poate înțelege motivația care stă  în 

spatele conceperii și realizării unui atac informatic (atât din punct de vedere cognitiv 

cât și tehnologic).  

Folosirea profilelor hackerilor poate ajuta în construirea unor strategii care să 

conțină un anumit grad de prevenție asupra atacurilor informatice. (Beveren, 2001; 

Lafrance, 2004).  

Legătura dintre motivația psihologică și atacurile cibernetice poate conduce la 

aflarea  răspunsului la întrebări de tipul: de ce atacatori diferiți aleg modalități de atac 

diferite și obiective diferite ca finalitate.   

Înțelegerea motivației unei persoane poate duce la înțelegerea 

comportamentului și a valorilor acestei persoane. Astfel această dimensiune 

psihologică umană este utilă pentru analiza comportamentului hackerilor și pentru 

realizarea unui profil psihologic și comportamental cât mai apropiat de realitate. 

Marcus Rogers a individializat patru mari categorii motivaționale:  

 Curiozitatea, unde pot fi întâlniți atacatorii care sunt ghidați în 

comportamentul lor de simplă curiozitate către ceva nou sau către noile tehnologii; 

 Notorietatea, unde se întâlnesc hackerii care au nevoie de atenția media, 

de recunoaștere și admirație, care doresc să fie celebri. Este adevărat că în majoritatea 

cazurilor identitatea adevărată a hackerului nu este cunoscută, dar el își transferă 

către o identitate falsă toate aceste nevoi și dorințe, iar recunoașterea o dorește în 

interiorul grupului de hackeri în special;  

 Răzbunarea, unde intervine resentimentul, și ura față de o persoană, o 

organizație, o instituție, o națiune, etc. Această motivație are o componetă puternică 

emoțională și instinctuală și poate avea conotații inclusiv în idealism;  
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 Motivația financiară, este reprezentată de tot ceea ce înseamnă dorință 

de câștig, avariție cu aspecte de tip mercenar, atât individuale, cât și legate de crima 

organizată. 

Lafrance în 2004 a împărțit hackerii, în funcție de motivația pe care aceștia o 

au în derularea atacurilor lor cibernetice, axându-se puternic pe această dimensiune 

psihologică în explicarea și argumentarea clasificării, în următoarele categorii: 

atacatori ocazionali (câsual hackers); atacatori politici (political hackers); crima 

organizată (organized crime); squatters; insiders. 

Atacatori ocazionali – sunt motivați de curiozitate și organizarea unui atac le 

furnizează o stare de natură puternic emoțională. Reprezintă grupul cel mai numeros, 

nu sunt neapărat experți, folosesc instrumente sau modalități de atac preluate de la 

atacatori cu experiență mai mare.  

Din această cauză ceea ce fac ei are un grad mai ridicat de vulnerabilitate, 

putând fi descoperiți ușor. Programarea atacului cibernetic poate fi gestionată 

inadecvat, pot comite multe erori și acționează în general emoțional. Acești atacatori 

nu sunt întotdeauna conștienți de ceea ce fac. O altă motivație a atacatorilor 

ocazionali este aceea de a fi acceptați de grupuri de hackeri mai experți, pentru a-și 

satisface nevoia de apartenență la un grup puternic.  

Atacatori politici – sunt acei hackeri care sunt activați de idealuri și care 

militează în favoarea unei cauze. Atacurile lor, ca și experiența și cunoștințele lor 

sunt rezultatul adeziunii la un ideal. Sunt ghidați mai mult de latura rațională decât 

cea emoțională.  

Forma de atac aleasă este coerență cu cauza, fiind un fel de comunicare către 

ceilalți, către public.   

Destinatării atacurilor lor sunt instituții mari, multinaționale, infrastructuri 

critice, rețele de socializare, computere individuale, etc. Competențele acestor 

atacatori pot fi foarte diferite, de multe ori tipologia lor are elemente de tulburări de 

personalitate ca și tulburarea antisocială și manifestă dezinteres pentru consecințele 

comportamentului lor. 
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Crima organizată – în această categorie sunt incluși hackerii profesioniști, 

experți în informatică. Motivația este de natură economică, iar atacurile alese au ca 

obiectiv final, profitul. Acești atacatori au în general disponibilitate financiară diferită 

de cei încadrați în primele două tipologii. Atacurile și obiectivele sunt planificate cu 

multă grijă și nu lasă urme, fiind dificil de identificat. 

Acești atacatori folosesc în majoritatea cazurilor tehnici de cognitiv hacking și 

manipularea cu variabile de tip psihologic.  

O altă categorie este cea a criminalilor de profesie, care au o maturitate atât 

profesională cât și psihologică de înaltă clasă. Rogers consideră această categorie 

drept cea mai periculoasă dintre categoriile de hackeri existente. Acești atacatori sunt 

formați și pregătiți special pentru atacuri cibernetice. 

Squatters (intruși) – se caracterizează prin impersonalitatea atacurilor lor. 

Obiectivele sunt de obicei independente de destinatar sau de identitatea proprietarului 

sistemului atacat. Nu vor să comunice nimic, intenția lor este aceea de a obține acces 

la baze de date vaste, care conțin informații confidențiale, parole sau chiar materiale 

video, muzicale și imagini. Atacurile lor sunt orientate în special către operatorii de 

securitate.  

Programatorii de viruși (worms) aparțin acestei tipologii. Tot în această 

categorie pot fi regăsiți hackerii numiți Cracker, ca fiind deosebit de violenți și 

periculoși. Sunt indivizi fără scrupule, fiind mânați în acțiunile lor de dorința de a fi 

„coșmarul operatorilor de securitate„.  

Cyber Punk sunt foarte asemănători cu hackerii descriși mai sus, posedă 

cunoștințe informatice și sunt motivați de atragerea atenției, în mod particular din 

partea media. Folosesc spămarea pentru a trimite o cantitate foarte mare de material 

publicitar și mesaje pe care utilizatorul nu le dorește.  

Insiders și Intruders – sunt acei atacatori din rândul personalului intern ai unei 

organizații sau companii și a intrușilor, care vin din exterior. Atacurile lor pot fi duse 

la bun sfârșit din interior, operatori sau utilizatori ai sistemelor informatice din 
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companie (insiders) sau din exterior, de către atacatori externi ca spioni sau 

competitori care se infiltrează în mod ilegal în interiorul organizației (intruders). 

 În acest caz este vorba de câștigarea încrederii și crearea unei alianțe sau false 

prietenii cu cei vizați pentru atacuri. Din punct de vedere psihologic, o foarte mare 

importanță o prezintă abilitatea atacatorului de a construi relații de încredere.  

Atacatorii din interior pot produce daune economice și de imagine, foarte mari, 

ei sunt motivați de cele mai multe ori de răzbunare. Atacurile din partea acestora 

pornesc de la percepția în mod greșit a unei ofense din partea unui superior pentru 

care lucrează, a unei nemulțumiri pentru un bonus pe care nu l-au mai primit, etc. 

Ethical hacker – sunt acei hackeri care colaborează cu instituții de aplicare a 

legii sau testează sisteme de securitate prin intermediul atacurilor informatice  

simulate sau controlate.  

Realizarea profilelor motivaționale ale atacatorilor cu scopul de a crește 

valoarea predictivă a posibilelor atacuri este din ce în ce mai folosită ca și tehnică 

pentru cercetarea și prevenirea fenomenului atacului cibernetic și pentru realizarea 

unei baze solide de creștere a securității în informatică. 

Motivația este însă o dimensiune psihologică umană care se poate schimba pe 

măsură ce trece timpul, din acest motiv, este necesară urmărirea în permanență a 

acestor schimbări.  

Prima generație de hackeri, apărută pe undeva pe la sfârșitul anilor '70 era 

ghidată de dorința de cunoaștere, a doua generație apărută la jumătatea anilor '80 era 

împinsă de curiozitate și de fascinația născută în jurul activității și identității de 

hacker. A treia generație apărută în jurul anilor '90 era motivată de dorința de a 

realiza atacuri informatice, violând sisteme informatice și schimbând informații 

despre aceste violări în interiorul comunității de hackeri. Ultima generație apărută în 

anii 2000 este motivată de ură. Această generație este descrisă ca una care nu are 

cunoștințe tehnice specifice și nu are dorința de a se constitui în comunități, dar este 

puternic înverșunată către societatea, politicile și evenimentele actuale.  
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Mai jos voi arăta câteva tipologii de profile, astfel încât să vă puteți ghida după 

acestea, în construirea profilelor angajaților din compania sau instituția 

dumneavoastră.        

7.2. Profile  

Profilul insider-ului motivat de bani 

Există factori de risc comuni, insider-ul este privit deseori de către manageri ca 

fiind un subiect dificil. Din cercetări reiese că 27% dintre aceștia au avut arestări 

anterioare și au ajuns în atenția unui coleg de muncă sau a unui manager pentru o 

problemă de comportament. Această informație arată că monitorizarea corectă a 

problemelor comportamentale și preocupările inadecvate ale lucrătorului ar putea 

avea o mare eficacitate în ceea ce privește prevenirea. 

Există mai multe strategii de detectare, iar sistemul de securitate nu este 

singura metodă eficientă de detecție.  

Variabile, cum ar fi: angajament organizațional, angajamentul afectiv, 

identitatea organizațională, suportul organizațional perceput, grup de auto-eficacitate, 

climatul organizațional pozitiv cresc probabilitatea de a avea mai puține eventuale 

amenințări în companie sau instituție. 

Profilul insider-ului motivat de răzbunare 

Un studiu realizat de Keeney și col., (2005), axat pe insideri motivați de 

sabotaj și de răzbunare a arătat că un subgrup specific de insideri este motivat de 

rănirea unei anumite persoane din organizație sau a întregii organizații. Această 

cercetare a constatat că: 

o Acțiunile hackerului au fost activate printr-o stare de spirit negativă 

legată de o experiență de muncă, acesta înainte de atac a acționat deja 

într-un mod îngrijorător, care putea da de bănuit; 

o Atacul a fost planificat; 

o Subiecții tind să utilizeze un set de metode nesofisticate. 
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7.3. O tipologie a insiderilor 

Studiile menționate mai sus au scos în evidență o posibilă clasificare a acestora 

și principalele caracteristici ale fiecărui profil. 

Hackerii 

 Au serioase probleme profesionale, personale, sociale; 

 Atacuri cibernetice anterioare  fără condamnări; 

 Discordanță cu regulile de securitate organizațională; 

 Probleme cu stima de sine, care necesită o atenție neobișnuită din partea 

conducerii și autorităților de supraveghere; 

 Probleme de comportament cu colegii, repetate conflicte 

organizaționale; 

 Control redus al comportamentului impulsiv. 

Titularii 

Acest tip de insider acționează ca și cum ar deține sistemul informatic.  

 Acționează și rezistă în mod activ amenințărilor asupra sistemului;  

 Este, de obicei, un specialist profesionist, receptiv și greu de lucrat cu el; 

 El acționează pentru a fi cât mai autonom și independent posibil; 

 În cele mai multe cazuri, titularii au  cunoștințe de sistem unice, în 

scopul de a reduce probabilitatea ca alți concurenți să poată avea acces la sistem.  

 În situații dificile, unii dintre acești atacatori preferă să distrugă sistemul, 

mai degrabă decât să piardă controlul asupra acestuia. 

Exploratorii 

  Sunt persoane care accesează sistemul și produc daune, în scopul de a 

testa abilitățile lor, fără intenții răuvoitoare. 

Samaritenii 

 Persoanele care afectează sistemul neintenționat, în timp ce încearcă să 

folosească o metodă diferită, în scopul de a rezolva o problemă diferită. 
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Machiavelienii  

 Persoanele care afectează sistemul pentru un scop personal, politic sau 

de afaceri, din nevoia de a simți satisfacția înșelătoriei față de ceialți. Au probleme de 

tulburări de personalitate. 

Cârtițe 

 Spioni care afectează sistemul de securitate, în scopul de a fura secrete. 

 Hoți 

 Care defectează sistemul pentru câștiguri financiare. 

7.4. Rolul managerilor în gestionarea și detectarea insiderilor 

Managerii au un rol crucial în gestionarea și detectarea insiderilor. Datorită 

poziției lor organizatorice, ei au o vedere de ansamblu asupra personalului și joacă un 

rol important în detectarea și gestionarea conflictelor. Personalul nesatisfăcut și 

conflictele trebuie să fie un punct de atenție, cu scopul de a preveni acțiuni 

întreprinse de lucrători împotriva organizației.  

Un studiu realizat de Shaw și Fisher (2005) a relevat mai multe date importante 

cu privire la acest lucru: 

 Nu există o poziție în nici o companie care este complet sigură, insiderii 

identificați în 10 cazuri luate în studiu au ocupat poziții variate în organizație, de  la 

Help Desk la Chief Technology Officer.  

 Înainte de atac, insider-ul a experimentat o problemă gravă personală 

și/sau probleme în organizație, conflicte interorganizaționale. 

 Urmărirea din perspectivă psihologică a acestor persoane joacă un rol 

important în prevenirea și gestionarea conflictelor. 

A interacționa cu personalul nemulțumit este una din modalitățile cele mai 

bune de a preveni atacurile. Prealabil atacurilor, în cele mai multe cazuri, insider-ul 

se află în atenția directorului de departament pentru unele probleme de 

comportament. Negocierea eficientă, medierea, abilitățile de detectare emoțională și 

comportamentală sunt fundamentale pentru manager, pentru că permite recunoașterea 
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și gestionarea conflictelor, de aceea o pregătire psihologică în acest sens este deosebit 

de utilă. Atacuri pot fi întâlnite într-un număr mai mare în cazul reducerilor de 

personal și a reorganizării, sau a fuziunilor de companii. În aceste cazuri, personalul 

poate fi în dificultate,  temându-se de posibilitatea de a-și pierde poziția în companie 

și ca urmare, în societate.  

Managerii trebuie să fie conștienți de implicațiile acestor acțiuni asupra 

personalului nu numai din punct de vedere legal și economic, dar și dintr-o 

perspectivă psihologică.  

Din acest motiv, una dintre principalele acțiuni de prevenire este monitorizarea 

personalului nemulțumit. Iată un profil al acestui tip de atacator cibernetic: 

 probabilitate mai mare de a avea probleme juridice sau de comportament 

(omise de screening-ul organizației); 

 Nemulțumiri nejustificate la locul de muncă; 

 O percepție negativă, deformată despre felul în care se comportă 

managerul său; 

 Probabilitate pentru tulburarea de personbalitate border-line. 

7.5. Principalele metode de apărare împotriva riscurilor de manipulare și de 

sabotaj 

 Training pentru personalul de securitate; 

 Training pentru personalul care are contact direct cu persoanele vizate; 

 Analiza din surse diferite a persoanelor vizate; 

 Pregătire comportamentală specifică în detectarea tentativelor de 

manipulare (detecție a minciunilor, detectarea manipulării); 

 Avertizarea pentru personal de a fi atent la orice persoană care solicită 

informații sensibile sau restricționate; 

 Atenție către toți oamenii necunoscuți care încearcă să extragă informații 

în grabă, cu intimidare, refuzând să dea detalii de contact; 

 Atenție la persoanele care sunt excesiv de negative cu privire la politicile 

și strategia companiei; 
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 Definirea unei proceduri formale pentru înregistrarea plângerilor unde 

staff-ul să își poată exprima problemele; 

 Crearea unui sistem simplu și confidențial pentru personal, pentru a 

raporta orice comportament anormal al colegilor; 

 Copierea de rezervă a informațiilor și  păstrarea unei copii securizate 

într-o altă locație; 

 Atunci când o persoană nu mai lucrează în companie, asigurarea că 

accesul la toate sistemele, site-uri și informații, încetează; 

 Crearea unui departament de intelligence în companie sau instituție, 

dacă este posibil; 

 Specializarea a unui anumit personal în intelligence. 

O altă modalitate de prevenție,  este analiza materialelor trimise prin e-mail și 

un studiu aprofundat al conținutului acestora. În cazul în care setul de date este foarte 

mare, cea mai bună alegere este de a monitoriza conținutul prin intermediul software-

ului (de exemplu, cu Linguistic Inquiry Word Count), cu această metodă fiind 

posibilă analiză, fără a încălca legile de confidențialitate. Analiza de conținut ne 

poate da o mulțime de informații cu privire la trăsăturile de personalitate ale 

persoanei care a scris materialul.  

Este o perioadă de mare transformare profesională. În trecut, modelele de 

organizare și recompensare ale personalului erau bazate pe satisfacția de a avea o 

carieră pe termen lung. Astăzi, este obișnuit pentru o persoană să schimbe mai multe 

locuri de muncă sau mai multe companii într-o perioadă relativ scurtă. Această 

modificare poate duce la o reducere a sensului identității organizaționale, loialității și 

încrederii, angajamentului organizatoric și afectiv. Toate aceste variabile sunt surse 

care pot determina eventuale atacuri și furt de informații dintr-compania sau instituția 

din care faceți parte. 

Potrivit lui Shaw și colab (1999) principalele caracteristici personale de risc, 

sunt: 
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 Fals sentiment de lipsă de recunoaștere sau statut, materializându-se într-

o dorință acută de răzbunare; 

 Frustrări personale și sociale - furie, înstrăinare, aversiunea față de 

autoritate; 

 Dependență de calculator – persoane singuratice, agresive, jucători slabi 

de echipă, dorința de a explora rețelele, de a sparge coduri de securitate, și de a 

provoca profesioniștii în securitate; 

 Lipsa de inhibiții morale care ar împiedica în mod normal, un 

comportament rău intenționat; 

 Loialitatea redusă - identificarea mai mult cu profesia sau specialitatea 

decât cu angajatorul; 

 Lipsa de empatie - ignorarea sau incapacitatea de a aprecia impactul 

comportamentului său deviant, asupra altora; 

 Nemulțumiri exacerbate, în creștere sau nesoluționate în companie sau 

instituție; 

 Selecția personalului operată în mod necorespunzător; 

 Infiltrarea unei persoane rău intenționate  într-o poziție de încredere. 
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CAPITOLUL 8 

 

Stress management în intelligence 

 

 
Lucrul în domeniul Intelligence Competitiv poate fi foarte stresant. Specialiștii 

CI trebuie să lucreze sub presiune intensă în timp și trebuie să se ocupe de o cantitate 

mare de informații. Necesitatea de a produce cunoștințe semnificative din această 

cantitate vastă de informații disponibile poate fi copleșitoare și poate genera stres și 

anxietate mare.  

Acest stres poate avea efecte dăunătoare asupra sănătății specialistului CI, 

precum și consecințe distrugătoare asupra muncii sale. Prin urmare, este esențial să 

învețe modalități de a-și gestiona eficient stresul.  

Acest capitol va prezenta stresul / stresul ocupațional și managementul 

stresului. Pentru a face față stresului profesional, specialiștii CI trebuie să poată 

recunoaște în primul rând nivelurile de stres din viața lor și să identifice diferitele 

semne de stres fizic sau de altă natură pe care le simt. Apoi, trebuie să învețe tehnici 

de relaxare pentru a scădea stresul în timp ce lucrează. Adoptarea unui sistem de 

management al timpului este, de asemenea, esențială pentru menținerea unui 

sentiment de control și reducerea stresului. În cele din urmă, specialiștii CI trebuie să 

aibă o rețea solidă de sprijin social și să mențină o bună stare de sănătate fizică și 

mentală, pentru a putea face față stresului profesional. 

Meseria unui specialist în intelligence competitiv poate fi extrem de stresantă. 

Factori precum presiunea timpului, supraîncărcarea datelor și schimbarea constantă a 

situațiilor pot contribui la crearea unui rezultat printr-o muncă de intensitate ridicată, 

cu un nivel ridicat de stres ulterior.  

Specialiștii în intelligence competitiv lucrează într-un mediu de lucru de înaltă 

presiune și gestionează adesea sarcini de lucru complexe. Prin urmare, este absolut 

necesar să învețe cum să recunoască stresul, să identifice semnele de stres și să 

înțeleagă modalitățile eficiente de a le gestiona. Instrumentele de învățare și 
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strategiile de gestionare a stresului nu numai că îi ajută să facă față stresului inerent 

muncii lor, ci și îi pot ajuta să facă o treabă mai bună. 

Sentimentul de lipsă a controlului asupra muncii a fost identificat ca o sursă 

importantă de stres, care poate duce la anxietate și la alte riscuri critice pentru 

sănătate pentru lucrători. Imposibilitatea de a exercita controlul asupra vieții cuiva la 

locul de muncă a fost asociată cu stresul de lucru cu câteva implicații grave asupra 

sănătății (Sauter et al., 1989). Multe studii au concluzionat că o combinare a cererii 

de locuri de muncă specifice și controlul scăzut al experienței conduce la 

nemulțumirea la locul de muncă, tulburare mentală și tulburări fizice, psihologice și 

emoționale. Dacă sunt lăsate netratate, aceste condiții vor duce la absenteism, la o 

productivitate redusă, la o calitate scăzută a muncii, la un nivel scăzut de moralitate, 

la boală și la o pierdere generală a bunăstării și calității vieții.  

Natura muncii lucrătorilor în IC îi poate face vulnerabili la experiența burnout-

ului ocupațional, precum și la alte consecințe negative ale stresului. 

8.1. Ce este stresul? 

În ultimii ani, stresul a fost în centrul atenției pentru mulți oameni de știință și 

cercetători. Probabil din acest motiv, conceptul de stres a avut numeroase definiții în 

timp. Stresul a fost descris pentru prima dată în 1930 de Hans Selye, student la acea 

vreme. Practic, Selye a încercat să descrie simptomele comune ale persoanelor care 

suferă de diferite boli, pe care le-a atribuit atunci răspunsului fizic al pacienților la 

boală. Cu alte cuvinte, în ciuda unor afecțiuni diferite, organele pacienților au răspuns 

într-o manieră similară stresului. Pe măsură ce conceptul de stres a început să se 

dezvolte, inițial a fost privit ca o presiune externă asupra individului. Aceasta este o 

forță care provine din exterior, de la factori externi și influențează organismul 

individual într-un mod în care acesta acționează sau răspunde.  

Astfel, o amenințare reală în mediul înconjurător poate genera stres și 

organismul trebuie să acționeze pentru a supraviețui. Semnele stresului din organism 

servesc nu numai că semne de avertizare, ci și ca forțe de mobilizare. Ulterior, totuși, 

stresul a fost văzut ca o tensiune resimțită de individ. Astăzi este general acceptat 
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faptul că stresul depinde atât de persoană, cât și de situație. Prin urmare, interacțiunea 

factorilor de stres individuali și de mediu trebuie luată în considerare în orice 

încercare de a studia stresul, efectele și gestionarea acestuia. 

 

 

Stresul este considerat în principal răspunsul fizic și psihologic la un stimul. 

Acest stimul poate fi fie extern, fie intern. Atunci când individul nu poate sau nu 

dispune de resurse suficiente pentru a face față acestui stimul, apare stresul. Din 

această perspectivă, stresul este o stare de disconfort sau disforie și tulbură persoană 

care o experimentează. Cu toate acestea, deși poate fi o stare destul de neplăcută, 

stresul, în sine, nu este ceva rău. De fapt, este esențială pentru supraviețuirea noastră. 

Stresul poate fi văzut ca rezultatul unui sistem de alarmă integrat care ne avertizează 

despre un pericol real sau perceput. În plus, acest răspuns la stres ne pregătește pentru 

acțiune - acțiunea necesară pentru a proteja organismul individual de pericol. Oferă 

corpului energia suplimentară necesară pentru a se apăra de un pericol extern și 

stimularea extra senzorială pentru a rezolva în mod eficient o situație dificilă.  

În zilele noastre, ne confruntăm cu multe situații, care, în timp ce nu pun în 

pericol viața în sensul real al cuvântului, sunt și producătoare de stres. Acest stres 

poate fi util uneori, deoarece asigură vigilență, concentrare și mobilizează persoana 
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să acționeze rapid și intenționat pentru a face față provocărilor și cerințelor de care 

are nevoie. 

8.2. Răspunsul "Luptă sau fugi" 

Când se confruntă cu un adevărat pericol sau amenințare, corpul nostru 

răspunde automat într-un proces numit "luptă sau fugi". Acest răspuns implică o serie 

de schimbări biologice care pregătesc organismul pentru acțiuni de urgență. După ce 

apare pericolul, de obicei perceput prin ochi sau urechi, o mică parte a creierului 

numită hipotalamus inițiază o alarmă chimică, prin care individul se pregătește fie să 

lupte, fie să fugă de situația amenințătoare. Hormonii de stres, în principal adrenalină 

și cortizolul, sunt eliberați în sânge, care determină inima să bată mai repede, 

tensiunea arterială să crească, mușchii să se contracte și simțurile să devină mai clare. 

Aceste schimbări sporesc forța, rezistență și viteza și sporesc concentrarea mentală a 

unui individ pentru a lupta împotriva unei amenințări fizice reale (de exemplu, o fiară 

sălbatică sau o persoană agresivă) sau să fugă de ea. Odată ce pericolul său 

amenințarea fizică nu mai există, această stare fizică dispare; organismul revine la 

funcționarea normală și persoana revine la echilibrul fizic și mental. Deoarece 

singurele opțiuni au fost luptă sau alergarea rapidă din fața amenințării reale în 

mediul înconjurător, răspunsul "luptă sau fugi" a fost mecanismul care ne-a ajutat să 

supraviețuim, de-a lungul istoriei noastre ca specie. 

În lumea modernă, cu toate acestea, nu ne confruntăm de obicei cu fiare 

sălbatice gata să ne devoreze sau cu oameni ostili care se grăbesc să ne atace fizic. Cu 

toate acestea, suntem zilnic stresați și poate mai mult ca niciodată în perioada actuală. 

Provocările nu pot fi situații fizice, de viață sau de moarte, dar ele ne dau aceleași 

reacții corporale ca atunci când ne confruntăm cu amenințări fizice. Dar, spre 

deosebire de amenințările fizice, cele psihologice pot persista, forțând corpurile 

noastre să fie supuse unui stres pentru perioade lungi de timp. După cum am 

menționat mai devreme, o parte sănătoasă de stres poate fi utilă și dorită (eustress). 

Ea ne mobilizează și ne motivează, îmbunătățește performanțele noastre și, cel mai 

important, nu durează prea mult, permițându-ne să ne relaxăm și să ne întoarcem la o 

stare normală după ce provocarea a trecut. Dincolo de acest punct, stresul începe să 
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fie dăunător (stres). Stresul poate deveni cronic sau poate deveni extrem, provocând 

amenințări serioase pentru sănătatea și bunăstarea noastră generală. Mai mult, poate 

duce la alte afecțiuni psihosomatice grave, cum ar fi anxietatea, depresia și atacurile 

de panică. 

8.3. Stresul professional  

  Institutul Național pentru Siguranță și Sănătatea Ocupațională (NIOSH) 

recomandă ca stresul profesional să poată fi definit ca acele răspunsuri fizice și 

emoționale dăunătoare care apar atunci când cerințele la locul de muncă nu 

corespund capabilităților, resurselor sau nevoilor lucrătorilor. Potrivit Beehr și 

Newman (1978), stresul professional este "o condiție care rezultă din interacțiunea 

oamenilor și a locurilor lor de muncă și caracterizată de schimbări în interiorul 

organismului, care îi forțează să devieze de la funcționarea lor normală". Cu alte 

cuvinte, este rezultatul interacțiunii dintre lucrător și mediul său de lucru. Stresul la 

locul de muncă poate avea un impact negativ asupra sănătății fizice sau mintale. 

Poate duce la boală, comportament distructiv sau maladaptiv și chiar duce la răniri. 

Alți factori din afara locului de muncă, cum ar fi problemele de familie, problemele 

de sănătate fizică sau psihică sau orice altă condiție care se află în afara muncii, pot 

accentua stresul. Stresul profesional poate afecta în mod direct angajamentul 

organizațional, precum și voința generală a lucrătorilor. 

Institutul american de stres (AIS) afirmă că există cauze comune ale stresului 

professional, care includ orele lungi de lucru, sentimentul de a fi tratat în mod 

incorect, recunoașterea insuficientă sau recompensă pentru o treabă bună, lipsa 

securității locului de muncă, politica firmei și cerințele sporite de a realiza misiuni 

fără autoritate și/sau resurse neadecvate.  

Potrivit NIOSH (2008), următorii factori de stres ai locului de muncă pot duce 

la un stres profesional semnificativ: 

 Cereri de locuri de muncă, cum ar fi supraîncărcarea muncii, lipsa 

controlului, durată de lucru lungă și ambiguitatea rolului. 
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 Factori ai organizației, cum ar fi conflictul interpersonal sau relațiile 

interpersonale nesatisfăcute, precum și gestionarea incorectă. 

 Salariu necorespunzător. 

 Conflictul dintre muncă și familie, echilibrul familial de muncă-familie. 

 Climă organizațională precară, cum ar fi lipsa de angajament față de 

valorile de bază ale companiei. 

 Personalul necorespunzător, presiunea temporală etc. 

8.4. Semne și simptome de stress 

Stresul se poate manifesta în mai multe moduri. Cu toate acestea, pentru că 

trăim într-o lume cu ritm rapid, sub presiuni constante pentru a ne îndeplini 

provocările zilnice, multe semne de stres pot fi ratate, ignorate sau atribuite în mod 

greșit altor surse.  

Cu alte cuvinte, nivelele experimentale de stres pot fi privite ca starea 

"normală" a unui individ. Obișnuirea cu această condiție este periculoasă deoarece 

organismul nu este alarmat de simptomele distructive ale stresului, până când poate 

deveni prea târziu.  

Prin urmare, este foarte important să învățați să recunoașteți semnele timpurii 

de stres. Simptomele variază de la o persoană la alta și recunoașterea acestora nu este 

întotdeauna ușoară sau clară. Învățarea identificării simptomelor stresului este vitală, 

deoarece poate permite individului să ia măsurile necesare pentru a face față stresului 

și efectelor sale distructive. Semnele și simptomele stresului pot fi împărțite în patru 

categorii: fizice, emoționale, cognitive și comportamentale. 

Simptomele fizice includ următoarele: 

 palpitații, 

 dureri de cap, 

 durere, 

 greață sau amețeli, 

 diaree sau constipație, 
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 dureri musculare sau rigiditate, 

 insomnie, 

 probleme gastro-intestinale, 

 răceli sau gripă frecvente, 

 boli ale pielii, 

 oboseală, 

 activitate sexuală scăzută, 

 câștig sau pierdere în greutate. 

Simptomele emotionale includ urmatoarele: 

 depresie, 

 tristețe și nefericire, 

 toane, 

 iritabilitate, 

 apatie, 

 anxietate, 

 agitație, 

 sentiment de singurătate și izolare, 

 neliniște, 

 senzație de copleșire, 

 furie, 

 hipersensibilitate și plâns. 

Simptomele cognitive includ următoarele: 

 probleme de memorie, 

 gânduri anxioase, 

 dificultăți de concentrare, 

 judecată slabă, 

 incapacitatea de a rezolva probleme, 

 indecizie, 
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 probleme de gândire clară, 

 îngrijorarea constantă, 

 anticiparea de teamă, 

 focusare pe negativ. 

Simptomele comportamentale includ următoarele: 

 evitarea, 

 retragerea din grupuri de prieteni sau cunoștințe sau colegi, 

 dormit prea mult sau prea puțin, 

 procrastinare, 

 neglijarea responsabilităților, 

 fumatul excesiv și/sau consumul de alcool cu scop de relaxare, 

 obiceiuri nervoase (de exemplu, mușcarea unghiilor). 

Semnele și simptomele de mai sus pot fi cauzate și de alte condiții diferite. Din 

acest motiv, este imperativ ca persoana care se confruntă cu astfel de simptome să 

caute ajutor profesional, pentru excluderea oricăror alte posibile afecțiuni medicale 

fizice sau psihice. Stresul cronic poate duce la modificări ale funcției neuroendocrine, 

cardiovasculare, autonome și imunologice și poate provoca boli fizice mai grave, 

cum ar fi anxietatea, depresia și bolile cardiace. Stresul cronic poate, de asemenea, 

suprimă sistemul imunitar, afecta sistemul digestiv și reproductiv și poate accelera 

procesul de îmbătrânire. Poate afecta și creierul, provocând probleme de sănătate 

mintală. 

8.5. Ce este managementul stresului? 

Stresul poate avea un impact major asupra corpului uman, de aceea s-a produs 

o schimbare treptată a modului în care profesioniștii din domeniul sănătății au 

abordat problemele legate de boală, sănătate și bunăstare, în ultimele decenii. În plus, 

înțelegerea faptului că stresul excesiv sau patologic poate avea consecințe distructive, 

fizice și mentale, a mobilizat o parte din comunitatea medicală pentru a căuta 

modalități de a aborda problema stresului și nevoia de a-l gestiona.  
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Abordarea simplă a simptomelor (adică a efectelor) stresului a fost văzută de 

unii ca o abordare incompletă sau superficială, care nu ia în considerare cauza 

problemelor.  

Primele încercări din anii 1960 de a aborda direct sursa acestor probleme - 

stresul - reprezintă începutul intervențiilor de gestionare a stresului. Aceste intervenții 

mai timpurii de gestionare a stresului au apărut odată cu creșterea mișcărilor 

comunitare de sănătate mintală și de intervenție în criză, dezvoltarea terapiilor 

comportamentale și cognitive, (Auerbach 1986). 

Începând cu anii 1960, tema managementului stresului a început să fie 

abordată în numeroase studii științifice. La sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 

1980, totuși, oamenii de știință și cercetătorii au început să investigheze mai intens 

tema managementului stresului și a efectului acestuia la nivel individual și 

organizațional.  

Managementul stresului a fost examinat în diferite domenii, cum ar fi în 

domeniul asistenței medicale sau în instituțiile de învățământ. Managementul 

stresului ocupațional este, bineînțeles, unul dintre domeniile majore de interes pentru 

oamenii de știință, din cauza consecințelor negative care au ca rezultat și organizația 

în sine. Oamenii de știință, specialiștii în Resurse Umane și angajatorii au ajuns la 

concluzia că, atunci când angajații sunt stresați, nu se pot descurca bine și 

productivitatea lor este afectată. Acest fapt poate avea un impact negativ asupra 

afacerii cu consecințe nedorite pe termen scurt sau lung asupra organizației. O 

mulțime de studii științifice există acum, cu mii de articole scrise despre gestionarea 

stresului la locul de muncă.  
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Este dificil să se stabilească o definiție universală acceptabilă a 

managementului stresului care să fie suficientă pentru a încorpora toate strategiile și 

intervențiile de gestionare a stresului. În multe cazuri, managementul stresului nu se 

diferențiază de intervențiile altor tipuri de tratamente psihologice.  

Într-o definire generală, intervențiile de gestionare a stresului sunt concepute 

pentru a sprijini oamenii în lupta cu stresorii și cu emoțiile negative, reacțiile 

fiziologice și alte efecte negative asupra sănătății. Potrivit Gale Encyclopedia of 

Medicine, managementul stresului constă într-un "set de tehnici și programe menite 

să ajute oamenii să se ocupe mai eficient de stresul din viața lor, analizând stresorii 

specifici și făcând acțiuni pozitive pentru a minimiza efectele lor" (2008).  

Unul dintre scopurile intervențiilor de gestionare a stresului este de a ajuta 

oamenii să se ocupe de stresorii lor prin schimbarea răspunsurilor lor cognitive și 

emoționale la evenimentele de declanșare.  

Dar managementul stresului trebuie distins de alte intervenții psihologice, iar 

acest lucru se poate face prin clarificarea stării de stress. În primul rând, 

managementul stresului se aplică, în general, persoanelor care se pot confrunta cu 

situații dificile în cadrul ocupațional sau al altor situații (de exemplu sociale). Atunci 

când indivizii nu funcționează bine sau sunt caracterizați de comportamente 
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disfuncționale, obiceiuri, gânduri sau reacții emoționale, aceștia ar trebui să se 

îndrepte către psihoterapie sau consiliere individuală.  

În al doilea rând, managementul stresului este educativ, nu psihoterapeutic. 

Programele de gestionare a stresului se bazează, în general, pe principiile teoriei 

învățării și urmăresc modificarea sau îmbunătățirea unor aspecte comportamentale 

sau cognitive, legate de un anumit context sau situație.  

În al treilea rând, durata programelor de gestionare a stresului este destul de 

scurtă și, de obicei, este bine definită, cu un număr fix de sesiuni.  

În al patrulea rând, programul de gestionare a stresului sau intervenția este, de 

obicei, livrat grupurilor. Deși o intervenție de gestionare a stresului poate fi furnizată 

unei singure persoane, acest lucru se întâmplă adesea într-o intervenție mai largă 

asupra sănătății mintale.  

În al cincilea rând, profesionistul sau specialistul care oferă intervențiile de 

gestionare a stresului nu formează o relație terapeutică cu participanții. În schimb, 

distribuitorul de gestionare a stresului acționează ca facilitator și educator, încurajând 

și antrenând membrii grupului să-și stabilească propriile scopuri și să lucreze pe cont 

propriu pentru a le atinge, în timp ce își auto-monitorizează progresul. Odată ce o 

intervenție de gestionare a stresului este finalizată, nu există o urmărire pe termen 

lung, cu excepția câtorva cazuri excepționale (Auerbach & Gramling 1998). 

8.6. Gestionarea stresului professional  

Stresul profesional provine dintr-o interacțiune complexă între cerințele 

organizaționale și ocupaționale, pe de o parte, și caracteristicile individuale și 

interpersonale, pe de altă parte. Stresorii ocupaționali includ sarcini de lucru (de 

exemplu, prea ușor și monoton, sau prea dificil), organizarea muncii (de exemplu, 

control scăzut, munca în schimburi), mediul de lucru fizic (de exemplu, zgomot 

puternic, temperatură severă, fum chimic nesănătos, supraîncărcarea, subîncărcarea), 

rolul lucrătorului în cadrul organizației (de exemplu, lipsa statutului, lipsa 

perspectivelor de promovare) și mediul de muncă socială (de exemplu, conflictul 

interpersonal, conflictul dintre rolurile interne și cele de muncă). 
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O mulțime de afecțiuni fizice și psihice majore au fost atribuite stresului 

profesional.  

Efectele stresului ocupațional pot fi directe sau indirecte. Efectele directe 

asupra stresului ocupațional apar atunci când reacțiile fizice, cum ar fi creșterea 

tensiunii cronice și tensiunea musculară, sunt rezultatul direct al sarcinilor de lucru, 

ca și în cazul lucrătorilor pe o linie de producție cu ritm rapid. Cu alte cuvinte, în 

timp ce lucrați la o sarcină exigentă, puteți exprima semne fizice care, dacă sunt 

lăsate netratate, vor avea efecte dăunătoare asupra individului. Efectele stresului 

ocupațional indirect se referă la apariția comportamentelor disfuncționale și patogene, 

cum ar fi creșterea alcoolului sau a consumului de droguri, care pot duce la abuz.  

Studiile științifice care au încercat să stabilească legături între factorii de stres 

ocupațional și rezultatele de sănătate au arătat că unele tipuri de factori de stres 

ocupațional par a fi mai strâns legați de rezultatele din domeniul sănătății decât altele. 

De exemplu, presiunea psihologică, controlul scăzut, sprijinul social scăzut și lipsa de 

recompensă pentru eforturi ridicate par să crească riscul bolilor cardiovasculare.  

Dar, când vine vorba de cancer, de exemplu, deși există un indiciu că stresul 

ocupațional este legat de acesta, rezultatele științifice au fost oarecum neconcludente 

și nu au stabilit o legătură semnificativă între cele două. Un alt effect negativ al 

stresului profesional poate apărea prin vătămări la locul de muncă. Mai ales pe fondul 

nemulțumirii și a stresului interpersonal, stresul ocupațional a fost atribuit unui număr 

semnificativ de accidente, care, au condus la pretenții de despăgubire și la 

reîntoarcerea la locul de muncă după rănire (Kenny & McIntyre, 2004). 

Au existat mai multe opinii conflictuale cu privire la cauza stresului 

ocupațional. Practic, unii consideră că vine din interiorul indivizilor (personalitate, 

cogniții, comportamente și răspunsuri emoționale), în timp ce alții îl atribuie 

caracteristicilor locului de muncă sau organizării muncii, cum ar fi climatul 

organizațional și structura puterii și autorității la locul de muncă (Kenny & McIntyre, 

2004).  
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Este acceptat faptul că mulți factori interacționează între ei, contribuind la 

stresul global. De exemplu, stresul profesional poate fi inerent unui anumit loc de 

muncă, în modul în care este perceput locul de muncă, în modul în care sunt 

gestionați lucrătorii și în climatul organizațional general. În consecință, pentru fiecare 

factor a fost elaborată o metodă diferită de gestionare a stresului. În esență, au fost 

identificate trei cauze fundamentale pentru stresul ocupațional, care există la nivelul 

individului, la interacțiunea dintre individ și organizație și la nivel organizațional.  

În consecință, intervențiile de gestionare a stresului sunt implementate pe 

aceste trei nivele:  

 individuale, cum ar fi relaxarea, meditația mindfulness, managementul 

timpului, tehnicile cognitiv-comportamentale;  

 individual/organizațional, cum ar fi grupurile de sprijin pentru angajați, 

clarificarea rolurilor, potrivirea dintre persoane și mediul înconjurător, participarea la 

programele de autonomie;  

 organizaționale, cum ar fi schimbările de mediu de lucru, dezvoltarea 

abilităților interpersonale la manageri, redesenarea și restructurarea locurilor de 

muncă (Giga, Cooper & Faragher 2003, Kenny & McIntyre 2004, Morrison & Payne 

2003). 

Dacă oricare dintre aceste intervenții are un impact pozitiv semnificativ, este o 

chestiune de dezbatere. Pentru a evalua eficacitatea acestora, trebuie evaluat efectul 

intervențiilor asupra rezultatelor măsurabile, cum ar fi absenteismul, concediul 

medical și productivitatea. Există un acord general că, pentru anumite situații 

ocupaționale, programele care încearcă să-i împuternicească pe angajați să facă față 

unor condiții dificile, prin dezvoltarea propriilor abilități de coping, pot să nu fie 

eficiente pe termen lung fără eliminarea sau reducerea stresorilor de mediu și din 

organizație.  

De fapt, s-a demonstrat că strategiile organizaționale cum ar fi formarea 

managerilor/supervizorilor și climatul organizațional pot produce cele mai bune 

rezultate (Morrison & Payne, 2003). Mai mult, există unele dovezi că distresul 
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individual este în mare parte determinat de factori de personalitate, în timp ce moralul 

este determinat de factori organizaționali. Retragerea de la locul de muncă este mai 

degrabă cauzată de un moral scăzut, decât de suferință și, prin urmare, locurile de 

muncă pot modifica factorii organizaționali pentru a spori moralitatea, climatul 

organizațional favorabil și comportamentele adecvate de conducere (Cotton & Hart, 

2003). 

8.7. Gestionarea stresului în INTELLIGENCE COMPETITIV 

Datorită naturii muncii, activitatea în domeniul Competitive Intelligence poate 

fi intensă, uneori sporind stresul la niveluri extreme. Stresul este considerat de mulți 

în domeniul CI drept indispensabil pentru locul de muncă și sarcinile pe care un 

lucrător CI trebuie să le îndeplinească.  

Într-adevăr, există opinii că stresul oferă forța motrice din spatele 

profesioniștilor care aleg să lucreze în domeniul CI, în timp ce oferă, de asemenea, o 

parte sănătoasă de activare și emoție. Cu toate acestea, expunerea la stres extrem și 

cronic poate fi dăunătoare pentru sănătate, chiar și pentru un lucrător CI, întrucât 

lumea corporatistă devine din ce în ce mai competitivă și directorii și părțile 

interesate se bazează din ce în ce mai mult pe informații pentru a-și proteja și urmări 

interesele. Prin urmare, activitatea de intelligence competitiv devine crucială. 

Executivii cer intelligence - nu doar informații. Ei doresc să fie rapid și real 

informați. Sarcina este că lucrătorul CI să furnizeze la timp și să ofere ceea ce au 

nevoie managerii: informații filtrate care pot fi înțelese și pot fi folosite pentru a lua 

decizii în mod corespunzător. Acesta este un fapt care poate genera un mare stres 

pentru lucrătorii CI. 

Pe lângă presiunile intense ale timpului, în cadrul cărora lucrătorii CI trebuie să 

opereze, un mare stresor constă în faptul că profesioniștii din CI trebuie să lucreze 

mai des decât oricând sau cu un minim de orientare din partea organizației lor. Ei 

trebuie să colecteze informații și să le analizeze, înainte de a le disemina ca produs 

final directorilor. Într-un fel, colectarea de informații nu mai este o problemă, 

deoarece informațiile sunt disponibile din mai multe surse, cum ar fi internetul. 
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Totuși, acest lucru poate reprezenta o mare provocare pentru un lucrător CI, care 

trebuie să verifice o cantitate vastă de informații. Prea multe informații nu sunt 

neapărat un lucru bun, mai ales atunci când cineva trebuie să le filtreze și să le facă 

semnificative în contextul cerințelor și deciziilor specifice. Această supraîncărcare a 

datelor poate suprasolicită lucrătorul CI și poate duce la stres, indecizie, epuizare 

mentală și anxietate. 

Așa cum spunea Richard Saul Wurman (1991), autorul cărții "Anxietatea 

informațională", anxietatea provocată de "decalajul din ce în ce mai mare dintre ceea 

ce înțelegem și ceea ce credem că ar trebui să înțelegem. Este gaura neagră între date 

și cunoștințe și ce se întâmplă atunci când informațiile nu ne spun ce vrem sau trebuie 

să știm". Se poate afirma că este o luptă constantă pentru profesioniștii din CI să 

depășească acest decalaj, să producă cunoștințe și înțelegeri care să fie atât 

semnificative, cât și acționabile. Dar lupta nu este lipsită de costuri: stresul și 

anxietatea produsă pot afecta în mod vădit atât sănătatea, cât și calitatea muncii 

profesionistului în IC. 

Evident, lucrătorii CI trebuie să învețe modalități de a gestiona stresul, 

condițiile specifice de lucru și mediul de lucru. Natura muncii lor, timpul constrâns, 

schimbarea constantă a situațiilor, cerințele de a fi disponibili, pregătiți și capabili să 

producă rezultatele potrivite pentru a satisface beneficiarii finali (adică directorii și 

factorii de decizie) contribuie foarte mult la faptul că simt activitatea pe care o fac, 

destul de solicitantă. Învățarea de a gestiona stresul poate proteja profesionistul de 

consecințele sale distructive, dar, de asemenea, să-l ajute într-un mod mai efficient, să 

fie mai productiv și să devină mai mulțumit de locul de muncă pe care el sau ea l-au 

ales.  

Există abilități și strategii specifice (de exemplu, gestionarea timpului și 

prioritizarea) care sunt foarte potrivite pentru activitatea unui lucrător CI, care vor fi 

descrise mai jos. 
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8.8. Identificarea stresului prin Mindfulness 

După cum am menționat mai sus, o mulțime de oameni nu pot nici măcar să 

recunoască faptul că sunt stresați. Din cauza modului modern de viață, se poate 

ajunge ca oamenii să considere semnele fizice de stres pe care le prezintă corpul lor, 

ca fiind starea normală a ființei. Aceasta reprezintă o problemă deoarece, dacă o 

persoană nu recunoaște faptul că este stresată, nu va lua măsuri în direcția gestionării 

stresului.  

O modalitate eficientă de a identifica semnele fizice ale stresului este prin 

practicarea atenției. Mindfulness a devenit popularizat în Occident în ultimele câteva 

decenii de Jon Kabat-Zinn, prin dezvoltarea de aplicații terapeutice pentru diferite 

condiții de sănătate mintală. Ca o practică, meditația este pur și simplu actul de a 

atrage atenția asupra experienței momentului prezent. Deși își are rădăcinile în 

tradiția budistă, atenția nu este neapărat religioasă sau spirituală. Nu este o tehnică de 

relaxare, deși poate ajuta la inducerea relaxării. Esența atenției este că poate ajuta 

practicantul să devină conștient de ceea ce simte și trăiește în momentul prezent (de 

exemplu excitare fizică și alte semne de stres).  

Mindfulness se poate face oriunde și oricând și chiar și câteva minute pot fi 

benefice. Practica de mindfulness îi poate ajuta pe lucrătorii IC să fie mai conștienți 

de ei înșiși și să verifice în mod regulat corpul și mintea lor pentru semne sau 

simptome de stres. 
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Învățați să vă relaxați 

Când cineva se află sub stres intens, nu este întotdeauna ușor să se relaxeze. 

Învățând să vă relaxați în situații dificile, este o abilitate care poate fi dezvoltată. 

Meditația, exercițiile de respirație/ respirație profundă relaxare corporală (o 

tehnică progresivă de relaxare a mușchilor) sunt trei modalități eficiente pe care le 

puteți învăța pentru a vă relaxa corpul și mintea într-o perioadă rezonabilă de timp. 

Toate cele trei pot fi ușor efectuate oriunde, chiar și la locul de muncă. Lucrătorii CI 

pot utiliza oricare dintre aceste tehnici pentru a reduce stresul în timpul muncii, în 

special după ce au recunoscut primele semne de stres prin practică sistematică de 

conștientizare descrisă anterior. Alte tehnici de relaxare, cum ar fi biofeedback, 

imagistică ghidată și vizualizare, și hipnoza, pot fi de asemenea folosite de către 

profesioniștii CI în afara muncii, ajutându-i să-și reducă sarcina de stres acumulată. 

Gestionarea timpului 
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Un program cu multitudini de cereri combinat cu presiuni intense de timp, 

poate genera o cantitate semnificativă de stres și anxietate. În plus, o lucrare care se 

caracterizează prin faptul că sunt multe de făcut într-o perioadă limitată de timp poate 

crea un sentiment constant de copleșire, ceea ce poate duce la simțirea pierderii 

controlului. Timpul nu poate fi întrerupt sau înlocuit, dar poate fi gestionat eficient. 

Lucrătorii CI pot beneficia foarte mult de abilitățile de management al timpului și de 

adoptarea unui sistem de gestionare a timpului care funcționează pentru aceștia. 

Practic, orice sistem de gestionare a timpului ar trebui să fie dezvoltat astfel: 

 Stabilirea obiectivelor 

Succesul vine din stabilirea obiectivelor potrivite, care este de o importanță 

capitală în orice sarcină sau proiect. Obiectivele trebuie să fie cât mai clare posibil. 

Trebuie elaborat un plan de acțiune privind modul de atingere al obiectivelor. Planul 

de acțiune trebuie, de asemenea, să fie clar. O listă zilnică de sarcini poate fi un 

instrument excelent pentru executarea planului de acțiune și un mare ajutor în 

atingerea obiectivelor stabilite. 

 Prioritizare 

Stabilirea priorităților clare este un element crucial în gestionarea stresului. 

Stabilirea sarcinilor care sunt cele mai importante și concentrarea acestora asupra 

primelor pot ajuta lucrătorul CI să rămână organizat și să lucreze mai inteligent, 

economisind stresul inutil. Există mai multe metode pe care un lucrător CI le poate 

utiliza pentru a determina care este cea mai importantă sarcină în orice moment. 

Depinde destul de mult de individ ce metodă utilizează pentru a prioritiza sarcinile.  

 Focus 

Pentru a face lucrurile cu succes, trebuie să vă concentrați în mod unic asupra 

unei sarcini date, fără deviere sau distragere a atenției. De asemenea, ar trebui să 

evitați sau să încercați să minimalizați multitasking-ul.  

 Crearea perioadei optime de timp pentru lucru.  

Este un instrument util în gestionarea timpului. De exemplu, o persoană ar 

trebui să aloce cele mai importante sarcini în perioada cea mai productivă a zilei.  
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 Dozarea sarcinilor.  

Învățând să faceți sarcini similare în același timp, poate ajuta un profesionist să 

fie mai eficient și mai productiv.  

 Identificarea elementelor care vă fac să pierdeți timpul.  

Un profesionist trebuie să identifice ce sunt aceste distrageri și să încerce să le 

elimine 

 Luarea de pauze scurte.  

Eliminarea distragerilor sau a întreruperilor nu înseamnă că nu se iau pauze. 

Planificate, pauzele scurte regulate pot preveni epuizarea și pot ajuta la menținerea 

vitalității fizice și mentale. 

 Sprijin social puternic 

Este necesar un sprijin social puternic pentru că analiștii CI să poată face față 

stresului. Efectele negative ale stresului excesiv sau cronic al locului de muncă pot 

invadează ușor alte aspecte ale vieții, cum ar fi viața de familie. Prin urmare, o rețea 

puternică de sprijin familial poate contribui la asigurarea unui mediu de îngrijire și la 

minimizarea stresului persoanei afectate. Timpul de calitate cu membrii familiei și 

vacanțele familiale poate fi extrem de benefic pentru analiștii CI. De asemenea, 

prietenii și o rețea socială de sprijin pot fi utile pentru analiștii CI în reducerea 

stresului. 

 Menținerea bună a sănătății 

Este important să acordați atenție sănătății fizice și mentale. Starea de sănătate 

fizică se poate realiza prin exerciții regulate și o dietă sănătoasă. Exercițiul aerobic, 

cum ar fi alergarea sau artele marțiale, poate fi foarte util în reducerea stresului. Yoga 

este un alt mod extrem de util de a face față stresului, printr-o combinație de întindere 

a corpului și respirație profundă. De asemenea, trebuie să fiți hidratat și să vă odihniți 

în mod adecvat, prin pauze scurte, tehnici de meditație/relaxare și somn suficient. 
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CONCLUZIE 

Funcția unui lucrător CI poate fi interesantă și plină de satisfacții. Un nivel 

sănătos de stres îl poate ajuta pe acesta să răspundă cerințelor și provocărilor muncii 

sale. Dar, uneori, stresul poate deveni extrem și copleșitor. Într-un astfel de caz, în 

loc să ajute lucrătorul CI, stresul îl poate împiedica în îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor de muncă și/sau a oricărei alte cereri. Stresul poate deveni, de asemenea, 

cronic și poate duce la consecințe nocive pentru sănătatea cuiva. În plus, stresul la 

locul de muncă poate intra în alte zone ale vieții și poate afecta negativ echilibrul 

dintre muncă și familie. Lucrătorii CI trebuie să fie conștienți de aceste efecte 

distructive, pe care stresul îl poate avea asupra lor. Astfel, ei trebuie să înțeleagă și să 

aprecieze valoarea managementului stresului și trebuie să adopte o poziție pozitivă 

față de nevoia de a învăța abilități de bază, bazate pe dovezi, pentru a-și gestiona 

stresul. Prin învățarea și aplicarea abilităților practice și eficiente de gestionare a 

stresului în viața lor, vor fi în poziția nu numai să-și poată îndeplini sarcinile, ci și să-

și găsească satisfacția și împlinirea, atât în munca lor, cât și în afara ei.  
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