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MOTTO: „Analistul are trei deziderate: să cunoască totul, să fie crezut şi să 
exercite o influenţă pozitivă asupra sistemului culegerii şi valorificării 
informaţiilor.” (Sherman Kent)  
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CCuuvvâânnttuull  aauuttoorriilloorr  
Majoritatea noţiunilor reliefate în prezentul Ghid constituie 

rezultatul valorificării celor mai semnificative repere bibliografice în 
domeniu şi a unor lecţii învăţate provenite din experienţa autorilor, foşti şi 
actuali analişti de intelligence din comunitatea autohtonă de profil.  

Ca atare, conţinutul acestui volum reflectă – cum este şi firesc – 
exclusiv punctul de vedere al autorilor, neputând angaja, în niciun context, 
răspunderea instituţiilor din care aceştia fac ori au făcut parte.  

Dimpotrivă, atât bibliografia utilizată, cât şi aspectele „decupate” din 
experienţa profesională a autorilor trebuie receptată critic şi, eventual, 
completată cu judecăţi complementare sau „alternative” furnizate de 
bibliografia ataşată Ghidului.  

Deşi multe dintre noţiunile prezentate sunt, în mod curent, utilizate 
de comunitatea de informaţii din România (fiind similare celor folosite de 
servicii de informaţii ori instituţii de securitate din spaţiul euroatlantic), 
concluziilor din prezentul Ghid nu li se poate atribui valoare juridică.  

Definiţiile prezentate nu pot fi utilizate, sub nicio formă şi în nicio 
situaţie, în cadrul unei proceduri judiciare, fie aceasta litigioasă, 
contencioasă ori cu caracter penal. 
 

 

 

Despre autori  
Sunt, deopotrivă, experţi în analiza de intelligence, implicaţi în 

pregătirea şi susţinerea de cursuri de pregătire pentru analiştii din serviciile 
de informaţii, precum şi autori ai unor studii de intelligence. 
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    AArrgguummeenntt    

 

Autorii 

MOTTO: „Drumul de zece mii 
de li1 începe cu primul pas.” 
(Proverb chinez) 

 

Este, deja, un fapt unanim acceptat că 
actuala eră - caracterizată prin globalizarea 
informaţiei, disoluţia monopolurilor asupra 
cunoaşterii şi circulaţiei ideilor (din sfera privată, 
academică ori instituţională), multiplicarea fără 
precedent a datelor şi informaţiilor şi accesul tot 
mai extins şi mai rapid la acestea - impune cu 
necesitate reevaluarea paradigmei „clasice” de 
procesare a informaţiei. 

Tendinţa este acut resimţită îndeosebi de structurile de intelligence2, 
care se confruntă cu un veritabil „diluviu” informaţional, urmare a 
„exploziei” surselor deschise şi a fluctuaţiilor noului mediu de securitate. 

Creşterea exponenţială a ofertei informaţionale (suprainformarea) 
tinde să redirecţioneze eforturile dinspre căutarea informaţiei către rafinarea 
instrumentarului de interpretare a acesteia. 

                                                            
1 Li – unitate de măsură a distanţelor în China antică.  
2 Conceptului de intelligence îi sunt, conferite, în genere, următoarele accepţiuni: (1) în 
sensul cel mai general - procesul prin care informaţiile cu relevanţă pentru securitatea 
naţională sunt culese, analizate/procesate şi diseminate factorilor de decizie; (2) în sens(uri) 
restrâns(e), respectiv: a) întregul context instituţional (structural şi operaţional) necesar 
desfăşurării efective a acestui proces; b) produsul rezultat în urma acestui proces, utilizat 
pentru susţinerea intereselor şi obiectivelor naţionale; c) acţiunile destinate protejării 
procesului menţionat, precum şi a informaţiilor obţinute.  
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Imperativul unei asemenea transformări s-a impus, cu atât mai mult 
cu cât, în ultimii ani, componenta analitică a devenit un factor esenţial în 
„competiţia” angajată de agenţiile de intelligence cu ceilalţi actori din „piaţa 
informaţională”, inclusiv cu structuri private de analiză3. 

Expresie a preocupării pentru optimizarea componentei de analiză  
şi prognoză, prezentul Ghid a fost elaborat cu scopul de a facilita analiştilor 
de intelligence cu un nivel incipient de expertiză însuşirea principalelor 
repere ale metodologiei analitice în domeniu.  

Întrucât, în prezent, există o diversitate de metodologii derivate din 
teoriile sau paradigmele cercetărilor de securitate care le-au inspirat, rămâne 
la latitudinea fiecărui cititor să evalueze - potrivit intereselor profesionale  
şi preferinţelor personale - relevanţa fiecărei tehnici, potenţialul utilizării 
acestora fiind limitat doar de imaginaţia individuală. 

 Autorii volumului au avut în intenţie să sistematizeze puncte de 
vedere şi abordări ştiinţifice (academice) cu privire la resorturile  
şi „tehnologia” procesului de intelligence din perspectivă analitică. 
Totodată, au vizat să ofere acele elemente necesare instituirii unui limbaj 
comun - asimilabil la nivelul arhitecturii de securitate şi comunităţii de 
intelligence - şi, implicit, să faciliteze o dezirabilă „interoperabilitate 
conceptuală” în raport cu metodologia analitică utilizată de servicii de 
informaţii din spaţiul euro-atlantic. 

 Autorii volumului sunt conştienţi de caracterul „perisabil” al 
bibliografiei utilizate, unele dintre aspectele tratate fiind oricând pasibile de 
ajustări, în funcţie de evoluţiile ce s-ar putea înregistra. De aceea, în măsura 
în care consideră necesar, lectorul poate extinde ori completa aria tematică 
propusă în prezenta lucrare printr-o cercetare personală.  

                                                            
3 Este incontestabilă, din această perspectivă, tendinţa - vizibilă în ultimii ani - de 
„privatizare” a culegerii de informaţii, precum şi a prelucrării şi distribuirii acesteia 
(merchandising intelligence).  



Ghidul analistului de intelligence 

11 

 

 

 

  
  
AArrgguummeenntt  .................................................................................................................................................................................................. 9  
  
PPrreeffaaţţăă  ––  FFlloorriiaann  CCOOLLDDEEAA  ...................................................................................................................................... 13  
  
CCAAPPIITTOOLLUULL  11..  LLooccuull  aannaalliizzeeii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  ........................ 15 
 
ÎÎnnccaaddrraarreeaa  ccoonncceeppttuuaallăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii..  IInnffoorrmmaaţţiiaa  ddee  sseeccuurriittaattee  

nnaaţţiioonnaallăă  ((MMaarriinn  IIOONNIIŢŢĂĂ) .................................................................................. 15 
 
RRoolluull  aannaalliizzeeii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii ((AAddrriiaann  EENNEE)) ....................... 18 
 
TTiippuurrii  ddee  aannaalliizzăă  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  

((GGeeoorrggee  PPEETTCCUU)) ................................................................................................. 20 
 
CCAAPPIITTOOLLUULL  22..  AAnnaalliissttuull  ddee  iinntteelllliiggeennccee  ––  ssppeecciiffiicc,,  ttiippoollooggiiee,,  

ddiimmeennssiiuunnii  ssttrruuccttuurraall--ffoorrmmaattiivvee  .............................................................................................................................................. 30  
  
CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee..  RRoolluull  şşii  aattrriibbuuţţiiiillee  aannaalliissttuulluuii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa    

ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  ((MMaarriiuuss  PPEERRIIAANNUU))  ................................................................................................................................................ 30    
  
TTiippoollooggiiaa  aannaalliissttuulluuii  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  ((CCrriissttiiaann  CCIIOOBBAANNUU))  ............................................ 32  
  
PPrrooffiilluull  ppssiihhoo--pprrooffeessiioonnaall  aall  aannaalliissttuulluuii  ((CCrriissttiiaann  CCOONNDDRREEAA))  .......................... 36  
  
FFaaccttoorrii  ccaarree  ddeetteerrmmiinnăă//iinnfflluueennţţeeaazzăă  pprroocceessuull  aannaalliittiicc..  LLiimmiittee  ppssiihhoollooggiiccee  

şşii  eerroorrii  ddee  aannaalliizzăă  ((MMaannuueellaa  MMIICCUU,,  CCoorriinn  VVÎÎLLCCEEAANNUU))  ...................................................................... 39  
  
EEttiiccăă  şşii  ddeeoonnttoollooggiiee  îînn  aannaalliizzaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  ((AAnnddrreeeeaa  RRĂĂDDUUŢŢUU))  .......... 42  
  
CCAAPPIITTOOLLUULL  33..  MMeettooddee  şşii  tteehhnniiccii  îînn  aannaalliizzaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  ........................ 46  
  
CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee..  MMiizzaa  ffuunnddaammeennttaallăă  aa  aannaalliizzeeii  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii    

((SSaannddaa  MMUURRĂĂRREESSCCUU))  .............................................................................................................................................................................. 46  
    

CC UU PP RR II NN SS 



Ionel NIŢU 

12 

EEttaappee  ssttrruuccttuurraall--ffuunnccţţiioonnaallee  îînn  aannaalliizzaa  iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  ((MMiihhaaii  DDIINNUU,,    
MMaarriiuuss  PPEERRIIAANNUU))  .............................................................................................................................................................................................. 48  

  
MMeettooddee  ddee  aannaalliizzăă..  TTiippoollooggiiee,,  ccaarraacctteerriissttiiccii  ((BBooggddaann  PPRRIISSEECCAARRUU,,  

AAddrriiaann  EENNEE)) ........................................................................................................ 53 
  
TTeehhnniiccii  ddeessttiinnaattee  eevviittăărriiii  „„ttrraasseeeelloorr””  mmeennttaallee  şşii  ssttiimmuullăărriiii  ccrreeaattiivviittăăţţiiii..  

TTiippoollooggiiee,,  ccaarraacctteerriissttiiccii  ((FFeelliicciiaa  RRĂĂDDOOII))  ...................................................................................................................... 69  
  
CCAAPPIITTOOLLUULL  44..  IInnffoorrmmaarreeaa,,  ccoommppoonneennttăă  ffuunnddaammeennttaallăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  

ddee  iinntteelllliiggeennccee..  OObbiieecctt,,  ffiinnaalliittaattee,,  ppaalliieerree  ssttrruuccttuurraall--ffuunnccţţiioonnaallee  ...................................... 72  
  
FFiinnaalliittaatteeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  

((CCăăttăălliinnaa  CCOOSSTTEEAA))  .......................................................................................................................................................................................... 72  
  
DDooccuummeennttuull  ddee  iinnffoorrmmaarree  ––  ccoommppoonneennttăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  iinntteelllliiggeennccee  

((CCllaarraa  VVEELLIICCUU,,  SSiimmoonnaa  DDUUMMIITTRRUU))  .................................................................................................................................. 76    
  
EExxiiggeennţţee  îînn  rreeddaaccttaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  iinnffoorrmmaarree    

((RRooxxaannaa  FFRRÂÂNNCCUULLEESSCCUU))  .................................................................................................................................................................. 80  
  
EErroorrii  ffrreeccvveennttee  îînn  rreeddaaccttaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  iinnffoorrmmaarree  ((AAddrriiaann  EENNEE) ... 83 
  
CCAAPPIITTOOLLUULL  55..  NNeecceessiittaatteeaa  uunneeii  ssttrraatteeggiiii  iinntteeggrraattee  îînn  ddoommeenniiuull  

aannaalliizzeeii  ––  ttrreeii  ffaaccttoorrii  ccrriittiiccii  ––  PPrrooiieeccttuull  33PP  ((IIoonneell  NNIIŢŢUU))  ................................................................ 85  
 
PPoossttffaaţţăă  ––  IIoonn  GGRROOSSUU  ...................................................................................................................................................... 98  
 
AANNEEXXAA  .................................................................................................................................................................................................. 102  
  
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIEE  .................................................................................................................................................................... 123  

  



Ghidul analistului de intelligence 

13 

  
Prefaţă  

 
FFlloorriiaann  CCOOLLDDEEAA  

 
 

Una dintre puţinele certitudini în din ce în ce mai puţin predictibilul 
mediu de securitate actual este aceea că analizei de intelligence îi revine un 
rol esenţial în reducerea incertitudinilor pe care era informaţională le-a 
generat sau amplificat. 

Nu mai este un secret pentru nimeni că modificările substanţiale ale 
situaţiei de securitate – noi riscuri şi vulnerabilităţi (interconectate şi 
interdependente), noi actori (nonstatali cu agende globale şi instrumente 
sofisticate de acţiune), noi câmpuri de confruntare (mediul cibernetic) – 
impun reevaluări consistente ale răspunsului pe care serviciile de informaţii 
trebuie să îl ofere. Marja lor de eroare se reduce progresiv, odată cu 
fereastra de oportunitate pentru schimbarea profundă a mentalităţilor, 
proceselor şi practicilor cu care operează – o modalitate determinantă prin 
care pot fi gestionate eficient provocările impredictibile şi complexe cu care 
se confruntă. 

Într-un mediu din ce în ce mai competitiv, relevanţa structurilor de 
securitate depinde hotărâtor de capacitatea lor de a se adapta la ameninţările 
pe care trebuie să le combată, de a le cunoaşte şi înţelege şi, implicit, de a le 
anticipa consecinţele şi impactul asupra securităţii naţionale, prin avertizare 
timpurie şi prognoză corectă. 

A devenit, astfel, esenţială capacitatea analizei de intelligence de a 
ierarhiza riscurile, dar şi oportunităţile, de a evalua şi semnala probabilitatea 
apariţiei unor noi ameninţări, de a propune cele mai eficiente măsuri de 
contracarare a respectivelor riscuri şi de promovare a oportunităţilor, de a 
diminua impactul surprizei strategice şi a gestiona adecvat consecinţele acesteia. 

Din aceste motive, dezvoltarea capacităţii analitice a SRI a fost 
asumată ca obiectiv prioritar al procesului de transformare instituţională 
demarat în anul 2007 şi urmărit cu consecvenţă pe parcursul derulării 
acestuia.   

Progresele obţinute sunt evidente, în standardizarea activităţii de 
analiză, consolidarea capacităţii de integrare a informaţiilor disponibile  
şi creşterea ponderii analizelor multisursă, în sporirea capabilităţilor deţinute 
în domeniul surselor deschise, în mai buna valorificare la beneficiarii legali 
a rezultatelor activităţii şi în relaţionarea cu aceştia, în colaborările cu 
mediul academic şi cu partenerii din comunitatea de intelligence.  
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Aşteptările sunt, însă, pe măsura provocărilor. Sunt necesare eforturi 
suplimentare susţinute pentru profesionalizarea sporită a tuturor categoriilor 
de analişti, pentru mai buna coordonare a proceselor analitice sectoriale, 
pentru asumarea unui rol activ în orientarea procesului de culegere şi de 
valorificare a informaţiilor şi, nu în ultimul rând, pentru creşterea ponderii 
evaluării şi prognozei strategice. 

Evoluţiile rapide şi (uneori) impredictibile ale mediului de securitate 
impun, totodată, adaptarea permanentă a metodologiilor şi intrumentelor de 
analiză utilizate, precum şi monitorizarea unui spectru din ce în ce mai larg 
de domenii de interes – geopolitică, economie, tehnologie, demografie, 
ecologie etc. Implicit, schimburile de experienţă cu partenerii interni şi 
externi, racordarea la iniţiativele comunităţii euro-atlantice de intelligence, 
cooperarea cu mediul ştiinţific şi academic trebuie să constituie constante 
ale preocupărilor analiştilor de perfecţionare a cunoştinţelor şi abilităţilor lor 
pentru a răspunde noilor necesităţi. 

Nevoia de pregătire dedicată şi intensivă a experţilor din acest 
domeniu a stat la baza implementării, la Academia Naţională de Informaţii, 
a unui nou concept de selecţie şi instruire a analiştilor, în cadrul unui 
program universitar, respectiv a unui curs masteral, care să răspundă atât 
exigenţelor academice, cât şi nevoilor specifice unui serviciu de informaţii 
al secolului al XXI-lea. 

Pe acest fond atât de solicitant, apreciez efortul iniţiatorilor acestui 
volum de a oferi celor aflaţi la început de drum nu doar repere 
indispensabile privind activitatea de analiză, ci, mai ales, o viziune 
instituţională asupra acestui domeniu şi a noilor caracteristici ale 
problematicilor de securitate aflate în atenţia Serviciului nostru. 

Dincolo de explicaţiile cu un caracter mai pronunţat teoretic, 
actualitatea lucrării şi utilitatea ei pentru viitorii analişti, dar şi pentru alte 
categorii de experţi în intelligence sau doar persoane interesate de subiectele 
abordate derivă din sugestiile formulate de autori, a căror validitate a fost, 
deja, confirmată în cadrul comunităţii euro-atlantice de intelligence.  

Sper ca volumul să reprezinte un punct de referinţă pentru 
demersurile academice naţionale în domeniul intelligence şi, totodată, un 
deschizător de drum pentru eforturile de creare şi profesionalizare a corpului 
analiştilor din SRI. 

În contextul actual - dinamic, volatil, neconvenţional, asimetric, 
globalizat – ar fi poate cazul să medităm mai profund la afirmaţia lui Peter 
F. Drucker: „cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi” 
şi, de ce nu, să încercăm să o transformăm în realitate. 
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MOTTO: „O minte inferioară este fericită când 
gândeşte ca majoritatea. O minte mediocră este fericită 
când gândeşte ca minoritatea. O minte superioară este 
fericită când gândeşte.” (A.A. Milne) 
 

 

  

ÎÎnnccaaddrraarreeaa  ccoonncceeppttuuaallăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii..  IInnffoorrmmaaţţiiaa  ddee  
sseeccuurriittaattee  nnaaţţiioonnaallăă 

MMaarriinn  IIOONNIIŢŢĂĂ    
 
Diversitatea semantică ce caracterizează - nu doar în limbajul comun 

- conceptul de analiză generează dificultăţi în demersul de definire a analizei 
de intelligence. Prin urmare, înainte de a încerca să surprindem natura 
specifică a acestui din urmă concept, se impun câteva precizări menite să îi 
clarifice semnificaţiile, pentru a-l poziţiona, în mod adecvat, în sfera 
preocupărilor asociate procesului de cunoaştere în genere.  

În sens larg, analiza reprezintă unul dintre mecanismele constitutive 
ale cunoaşterii, desemnând totalitatea activităţilor conştiente/raţionale care 
fac posibil orice demers gnoseologic, în cea mai generală accepţiune a 
acestuia. Într-o asemenea accepţiune, analiza este prezentă, practic, în orice 
proces de cunoaştere, atât în forma sa comună (esenţialmente 
neconştientizată), cât şi în cele specializate (în cadrul cărora actul 
cunoaşterii parcurge un traseu sistematizat, predeterminat). 

Din perspectivă psihologică, analiza poate fi definită drept procesul 
complex de activităţi intelectuale (de gândire) al cărui rezultat se reflectă 
într-un conţinut cognitiv nou şi relevant. Mai exact, analiza reprezintă o 
succesiune de operaţii logice de descompunere4 a întregului în elementele 
                                                            
4 Acest sens transpare din însăşi etimologia termenului analiză: analysis (gr.) înseamnă 
chiar „desfacere în bucăţi”, „fragmentare în părţi componente”, în cazul nostru a unui tot 
semnificant; similar, sinteză derivă din syn („împreună”) şi tesis („a aşeza, a plasa, a 
poziţiona”), deci „a aşeza împreună” elemente disparate, pentru a genera o nouă entitate 
inteligibilă prin ea însăşi. 

CCAAPPIITTOOLLUULL..  11  --  LLooccuull  aannaalliizzeeii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee    
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sale, proces care se continuă prin sinteză, adică   printr-o reunire a aceloraşi 
elemente, în funcţie de legăturile descoperite şi relevate în prima etapă a 
demersului. 

Într-o a doua accepţiune, analiza desemnează un demers specializat 
de cunoaştere, autonom în ansamblul preocupărilor de factură epistemică, 
recognoscibil în cele mai diverse domenii de activitate (economic, financiar, 
socio-politic, militar etc.).  

În acest caz (în care putem vorbi de o multitudine de „specii” 
analitice: „analiză economică”, „analiză financiară” ş.a.m.d.), scopul 
analizei îl constituie diagnosticarea/evaluarea ştiinţifică a unor segmente ale 
realităţii sociale, în vederea formulării de explicaţii (cât mai) fundamentate 
asupra naturii şi resorturilor cauzale ale acestora. 

În sfârşit, o a treia accepţiune a termenului de analiză este una de 
natură strict metodologică, ce include un ansamblu de tehnici şi metode 
ştiinţifice („analitice”), prin intermediul cărora sunt evaluate 
secvenţe/elemente de cunoaştere dintr-un domeniu determinat. 

În temeiul acestor clarificări, analiza de intelligence poate fi definită 
drept un demers specializat de cunoaştere asupra unei problematici 
determinate - cea de securitate naţională - în cadrul căruia sunt utilizate, în 
forme şi modalităţi specifice, metode şi tehnici consacrate, în scopul 
formulării de diagnoze, estimări şi prognoze argumentate, utile în 
fundamentarea deciziei factorilor de autoritate în stat. 

Astfel concepută, analiza reprezintă un element constitutiv sine qua 
non în activitatea generală de intelligence şi o condiţie obligatorie pentru 
obţinerea unor răspunsuri obiective şi conforme cu realitatea, reflectate în 
informaţii de securitate naţională, în temeiul cărora destinatarii acestora să 
poată adopta decizii fundamentate. 

Produse ale activităţii de intelligence, informaţiile de securitate 
naţională sunt cunoştinţe noi în raport cu cele preexistente, referitoare la 
situaţii, fenomene, fapte ori stări de fapt care reprezintă sau pot deveni 
ameninţări ori surse de risc la adresa securităţii naţionale. 

Conţinutul nou de cunoaştere nu se rezumă la simpla inventariere, 
verificare şi, eventual, sistematizare a datelor şi informaţiilor primare. 
Transformarea acestora în informaţii de securitate naţională se realizează în 
urma unui proces complex de evaluare analitică a relevanţei şi a utilităţii lor, 
activitate pe care o numim generic „proces analitic”. 

Specificul informaţiei de securitate naţională în raport cu alte 
produse de cunoaştere este dat de următoarele caracteristici: 
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• relevanţa în planul securităţii naţionale (se referă la un risc sau o 
ameninţare la adresa securităţii naţionale ori la oportunităţi de promovare şi 
valorificare a unor interese de securitate); 

• aportul de noutate faţă de datele preexistente referitoare la fapte, 
fenomene, evenimente - care reprezintă ori pot deveni ameninţări ori surse 
de risc pentru securitatea naţională - sau la iniţiatorii/purtătorii acestora. 

Din acest punct de vedere, emitentul informaţiei de securitate naţională 
trebuie să cunoască nevoile de informare ale beneficiarilor, în scopul asigurării 
unei convergenţe depline între interesul de cunoaştere al acestora şi conţinutul 
informaţiei; 

• este un produs obţinut prin mijloace speciale - instrumente secrete 
de investigare şi modalităţi proprii de prelucrare a datelor. 

În contextul actualului boom informaţional şi al posibilităţii de acces 
în timp real la informaţii din surse deschise - a căror pondere a crescut 
spectaculos în raport cu cele secrete - destinatarii informaţiilor de securitate 
naţională pot avea cunoştinţe detaliate, dar adesea subiective, despre situaţia 
din zona lor de competenţă.  

Această situaţie nu diminuează, însă, importanţa informaţiilor 
provenite din surse secrete, valoarea lor derivând nu doar din modalitatea de 
obţinere (care constituie, în sine, o garanţie), ci mai ales din oferirea unei 
perspective neutre şi obiective asupra unor fenomene şi situaţii potenţial 
periculoase ce nu pot fi sesizate prin alte mijloace; 

• oportunitate şi celeritate în raport cu evoluţiile complexe şi 
dinamice din mediul de securitate. 

Informaţia de securitate naţională are întotdeauna un scop bine 
determinat, structurile de intelligence având rolul de a livra informaţia - a 
informa pentru a fundamenta procesul decizional al factorilor de autoritate 
- iar beneficiarul de a o recepta - a şti pentru a selecta varianta de acţiune 
adecvată unei anumite realităţi (în baza principiului „need to know”); 

 • capacitatea de a identifica determinările cauzale profunde ale 
apariţiei şi evoluţiei unor situaţii problematice pentru securitatea naţională, 
precum şi conexiunile „subterane” cu cele mai diverse medii/grupuri de 
interese care contribuie, influenţează ori favorizează evoluţii de risc.  

Din punct de vedere structural, informaţiile de securitate naţională 
cuprind, în mod necesar, următoarele determinări de ordin calitativ 
reflectate în Schema nr.1. 
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Schema nr. 1 Informaţia de securitate naţională 

INDICII DE AMENINȚARE

● tipul sursei

● domeniul de referință

● evaluare preliminară 

(raportarea mesajului informațional la sistemul 
juridic de referință  în materia securității naționale)

EVALUĂRI privind:
● natura amenințării (externă; internă; politică, 
economică, militară, socială, de mediu etc.) 

● forma amenințării (atitudini, gesturi, evenimente; 
acțiuni umane)

● stadiul amenințării (latent, posibil, probabil, 
iminent)

● tipul acțiunilor preconizate (fățişe, mascate, 
mixte, violente, nonviolente)

APRECIEREA GRADULUI DE PERICOL AL 
AMENINȚĂRILOR

● realitatea amenințării (capacitatea efectivă de 
periclitare a valorilor naționale vizate)

● amploarea şi intensitatea amenințării (resursele 
estimate a fi angajate în materializarea pericolului)

● factori de risc şi vulnerabilități care ar putea fi 
exploatate

ANTICIPAREA CONSECINȚELOR

● starea de fapt care ar putea rezulta

● influențele stării de fapt anticipate asupra 
securității naționale

●măsurile eficiente de prevenire

● oportunități de realizare a intereselor de 
securitate

INFORMAȚIA 
DE SECURITATE 
NAȚIONALĂ

 

  

RRoolluull  aannaalliizzeeii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  
  

AAddrriiaann  EENNEE  
  
Activitatea de informaţii este destinată îndeplinirii 

a două obiective complementare, respectiv: (1) 
cunoaşterea, prevenirea, contracararea şi înlăturarea 
riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale  
şi (2) promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale 
României şi susţinerea intereselor comune de securitate 

cu aliaţii săi. 
Din perspectiva modalităţilor de materializare a acestor obiective, 

activitatea de informaţii poate fi reprezentată pe o structură etajată, în care 
procesarea analitică intervine, în grade şi forme diferite, pe toate palierele 
activităţii de intelligence – operaţional, tactic şi strategic. 
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Contrar prejudecăţii, încă răspândite în rândul experţilor în domeniu, 
potrivit căreia procesarea analitică este apanajul palierelor tactic şi, 
îndeosebi, al celui strategic, analiza are o pondere semnificativă inclusiv la 
nivelul componentei operaţionale. 

În realitate, în fiecare dintre cele trei paliere procesul analitic 
îmbracă forme specifice, inclusiv în ceea ce priveşte modalităţile prin care 
se foloseşte instrumentarul metodologic consacrat. 

Astfel, dacă la nivel operaţional metodele şi tehnicile servesc la 
organizarea, sistematizarea, verificarea unor date şi informaţii primare, la 
nivel tactic şi strategic demersul analitic se exercită asupra unor informaţii 
elaborate, verificate şi parţial integrate, în perspectiva realizării unui produs 
analitic nou, care să corespundă criteriilor de valorificare către 
beneficiari/destinatari. 

Înţelegerea specificităţii procesului analitic la nivelul fiecăruia dintre 
cele trei paliere nu exclude, ci, dimpotrivă, confirmă rolul structurii analitice 
de poziţie mediană în ciclul de intelligence (Schema nr.2), respectiv de 
pivot între activitatea de culegere a informaţiilor şi cea de informare a 
factorilor de decizie în stat. Eficienţa acestui proces se manifestă în măsura 
în care, în temeiul judecăţilor de valoare emise în zona palierului analitic, au 
loc reglaje şi remodelări continue în zona operativă, precum şi în 
relaţionarea cu beneficiarii. 

 

Schema nr.2 Ciclul de intelligence  
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TTiippuurrii  ddee  aannaalliizzăă  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  

  
GGeeoorrggee  PPEETTCCUU 

 
Prezentarea modalităţilor prin care se individualizează procesele 

analitice pe fiecare dintre palierele menţionate necesită o abordare detaliată. 
În continuare, vom prezenta cele trei tipuri de analiză - strategică, tactică  
şi operaţională - cu evidenţierea acelor elemente care conferă specificitate 
fiecăruia (Schema nr.3 conţine atât caracteristicile principale, precum  
şi scopul, etapele şi formele specifice analizei de intelligence). 
 

Schema nr.3 Analiza informaţiilor de securitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ANALIZA
INFORMAŢIILOR DE 

SECURITATE

ETAPE

‐ definirea problemei;

‐ generarea ipotezelor;

‐ evaluarea propriu‐zisă a 
informațiilor în vederea stabilirii
credibilității sursei (nivel de 
specializare, posibilități de 
documentare ‐ deduse din 

analiza altor materiale furnizate 
pe aceeaşi temă, obiectivitate, 

tendințe de manipulare),  
evaluării conținutului 

informației (prin analogie şi 
comparație cu alte informații pe 

aceeaşi temă, prin 
determinarea caracterului 

complet/incomplet, 
manipulat/obiectiv al 
informației) şi decelării 
caracterului de noutate;

‐ stabilirea variantelor posibile 
de evoluție şi determinarea 

variantei probabile.

REPREZINTĂ

‐ un proces complex şi dinamic;

‐ un mod specific de gândire şi 
acțiune;

‐ un ansamblu de acțiuni 
metodice.

SCOP

‐ obținerea de produse 
informaționale clare;

‐ evitarea abordărilor stereotipe 
şi a evaluărilor eronate;

‐ elaborarea de decizii  
alternative (analize pertinente,  

reale);

‐ atenționarea beneficiarilor / 
utilizatorilor asupra limitelor 

analizelor.

SE BAZEAZĂ PE

‐ valoarea informațiilor;

‐ calitățile resurselor umane 
(manager/echipă managerială, 

analişti): 

‐ competență şi experiență.

FORME

a) produse informaționale la 
nivel

‐ operațional: informații 
referitoare la evenimente cu 

caracter de urgență;

‐ tactic: informații referitoare la 
evoluții / indicatori de 

amenințare într‐un domeniu de 
securitate națională;

‐ strategic: prognoze/ analize 
alternative care vizează 
sesizarea schimbărilor 

importante în ceea ce priveşte 
caracterul sau gradul de 

periculozitate a amenințărilor 
(probabilitatea de materializare; 

gravitatea/amploarea 
consecințelor);

b) strategii; programe; 
directive; planuri operaționale.
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Analiza strategică constituie, în 
esenţă, o abordare multisectorială şi 
multisursă a fenomenelor cu impact 
major în sfera securităţii naţionale (în 
plan politico- militar, economic, social), 
cu o consistentă dimensiune predictiv-
anticipativă. Rezultatul acesteia se 
reflectă în evaluări, prognoze, estimări 

menite să fundamenteze adoptarea unor decizii strategice sau să constituie 
suport pentru gestionarea unor situaţii/evenimente cu impact major la adresa 
securităţii naţionale5. 

Deşi persistă încă tendinţa (eronată) de a asimila acest tip de analiză 
cu analizele pe termen lung, ca urmare a percepţiei potrivit căreia mutaţiile 
strategice sunt, invariabil, rezultatul unui proces de durată, evoluţiile recente 
din mediul de securitate arată că schimbări majore (aşa-numitele „surprize 
strategice”) pot interveni adesea „intempestiv”, consumându-se în intervale 
scurte de timp, cu impact similar celor cu o dezvoltare „istorică”,  
de lungă durată.  

Termenul intelligence strategic a fost lansat de Sherman Kent în 
lucrarea „Strategic Intelligence for American Foreign Policy” (1949), fiind 
definit drept „cunoaşterea pe care decidenţii politici şi militari trebuie să o 
posede pentru a asigura bunăstarea naţională”6. 

În literatura de specialitate, majoritatea definiţiilor accentuează rolul 
intelligence-ului strategic în fundamentarea strategiilor de securitate (la 
nivel naţional ori sectorial), respectiv identificarea modalităţilor de 
contracarare a ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa 
securităţii naţionale. 

Bruce Berkowitz şi Allan Goodman - intelligence-ul strategic este destinat 
să ofere oficialilor imaginea de ansamblu a mediului de securitate şi 
proiecţii pe termen lung în scopul planificării unor măsuri de contracarare 
a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale7. 

                                                            
5 Adda Bozeman, Strategic Intelligence and Statecraft, Pergamon-Brassey’s, Washington 
DC, 1992. 
6 Sherman Kent, Strategic Intelligence for American Foreign Policy, Princeton University 
Press, 1949, p.5. 
7 Bruce Berkowitz şi Allan Goodman, Best Truth – Intelligence in the Information Age, 
Yale University Press, 2000, p.63. 
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Richard Russell - analiza strategică reprezintă sinteza informaţiilor 
obţinute din surse secrete (umane, interceptarea comunicaţiilor, date 
preluate prin satelit etc.) şi/sau deschise (presă scrisă, radio, TV, Internet 
etc.) cu relevanţă pentru decizionalii în stat cu atribuţii în stabilirea şi 
implementarea obiectivelor naţionale majore8.  
Brent Scowcroft, fost consilier pe probleme de securitate al preşedintelui 
SUA, susţinea că, pentru a fi utilă, o analiză strategică trebuie să ofere 
beneficiarului o imagine generală asupra factorilor care determină 
evoluţia în problema vizată, tendinţelor de evoluţie şi 
posibilităţilor/variantelor pe care le poate lua în considerare în procesul 
de adoptare a deciziilor9. 
 

Principalul rol atribuit, în prezent, acestui tip de analiză este acela 
de avertizare strategică şi de fundamentare a deciziilor la nivel statal, ceea 
ce implică maximizarea acurateţei predicţiei şi reducerea efectului de 
surpriză (starea de incertitudine cu privire la posibilele direcţii de acţiune). 
Analiza strategică facilitează, totodată, implementarea unor măsuri 
preventive/defensive (post factum) legate de evoluţia factorilor majori de 
risc şi a ameninţărilor la adresa securităţii. 

Operaţionalizarea obiectivelor menţionate necesită: 
• o abordare pluridisciplinară. Fiecare organizaţie, societate, 

instituţie, grup uman coagulat are propria sa istorie, cultură, diversitate a 
dinamicilor care se impune a fi evaluate. Un rol important în acest context îl 
are recursul la istorie, perspectivă care oferă o cunoaştere a pattern-urilor 
acţionale recurente, de natură să sporească acurateţea predicţiilor; 

• o tratare activă şi deschisă (fără „presetări” sau condiţionări de 
orice tip). O exigenţă de natură metodologic-managerială necesară în analiza 
strategică este reprezentată de stimularea creativităţii analiştilor în alegerea 
subiectelor şi/sau a modului de abordare, ceea ce amplifică şansele de 
sesizare a unor tendinţe de evoluţie în plan intern sau extern în perspectiva 
unor predicţii temporale extinse. 

Riscurile care pot face obiectul unei analize strategice sunt, în 
general, inter-relaţionate, nefiind subsumate unui singur domeniu.  
O asemenea abordare presupune evaluarea unor factori cauzali (din zone 

                                                            
8 Richard L. Russell, Sharpening Strategic Intelligence – Why the CIA Gets it Wrong and 
What Needs to be Done to Get it Right, Cambridge University Press.  
9 Woodrow J. Kuhns, Intelligence Failures: Forecasting and the Lesson of Epistemology, 
în „Paradoxes of Strategic Intelligence: Essays in Honor of Michael Handel”, editată de 
Richard K. Betts şi Thomas G. Mahnken, Frank Cass Publishers, Londra, 2003, p.96. 
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variate de activitate) şi evoluţii/finalităţi cu un grad ridicat de diversitate. 
Spre exemplu: 

a) riscuri regionale/globale 
▪ evoluţii politice şi de securitate din spaţiul de interes strategic al 

unui stat (disensiuni politico-economice cu potenţial perturbator la adresa 
stabilităţii interne şi regionale, amplificarea tensiunilor interetnice în plan 
regional, crize financiar-bancare cu manifestare la scară extinsă, propagarea 
unor tendinţe autonomiste/secesioniste etc.); 

▪ dezechilibre majore în ceea ce priveşte potenţialul şi capabilităţile 
militare din spaţiul de interes strategic al unui stat ori coaliţii/alianţe; 

▪ prezenţa unor tensiuni şi conflicte (deschise ori latente) care se pot 
(re)activa ori extinde, cu consecinţe în plan regional sau global; 

▪ riscuri asociate procesului de globalizare, care derivă din 
capacitatea unor factori de a produce „efecte de domino”, afectând prin 
„reacţii în lanţ” segmente, domenii sau economia în ansamblu a unui stat 
(evoluţia preţului petrolului, devalorizarea bruscă a monedei 
americane/europene, explozia dobânzilor şi crah-ul sistemelor de creditare; 
modificarea echilibrului global al schimburilor comerciale); 

▪ riscuri de ordin ecologic (tendinţa unor state de a amplifica 
activităţile industriale poluante în scopul obţinerii de beneficii imediate); 

▪ riscuri ce afectează infrastructura critică sau securitatea energetică 
a unui stat ori a unei regiuni; 

b) riscuri în plan intern  
▪ dificultăţi economice care afectează direct potenţialul militar ori 

care erodează autoritatea instituţiilor statului; 
▪ riscuri în plan social (epidemii/pandemii, disfuncţii în asigurarea 

serviciilor medicale, distorsiuni pe piaţa muncii, deficienţe în domeniul 
protecţiei sociale); 

▪ manifestări cu potenţial de afectare a valorilor constituţionale 
(amplificarea unor acţiuni de factură extremistă); 

c) riscuri asimetrice - acele strategii sau acţiuni orientate împotriva 
intereselor de securitate naţională, care folosesc procedee diferite de cele ale 
confruntării „clasice” (terorismul, războiul psihologic şi/sau informaţional, 
proliferarea mijloacelor de distrugere în masă etc.); 

d) riscuri transnaţionale - crima organizată, traficul de droguri, 
fluxurile masive de refugiaţi/imigranţi - caracterizate printr-o strânsă 
interconexiune. 
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Analiza tactică (monosursă, de 
stare10) procesează informaţii de securitate 
naţională referitoare la evoluţii ori indicatori 
de ameninţare identificaţi pe un anumit 
domeniu, la consecinţele - generate deja ori 
care sunt previzibile - ale unor acţiuni care 
se constituie în riscuri şi ameninţări ori la 
elemente ce pot susţine promovarea 
intereselor unui stat sau ale aliaţilor acestuia. 

Analiza tactică se concentrează pe abordarea unor problematici şi 
evoluţii sectoriale (economice, financiare, sociale - de sănătate, interetnice, 
educaţionale ş.a. -, militare, de terorism şi crimă organizată etc.) care pot 
afecta interesele naţionale de securitate. Procesul analitic se derulează prin 
evaluarea datelor şi informaţiilor despre actorii implicaţi, obiectivele vizate, 
coordonate spaţiale şi temporale şi forme concrete de manifestare a situaţiei 
purtătoare de risc. 

Prin specificul său, analiza de tip tactic se limitează la evaluarea şi 
valorificarea unor informaţii circumscrise problematicii sectoriale avute în 
atenţie, evidenţierea de conexiuni multiple cu evoluţii manifestate în afara 
câmpului de analiză situându-se în plan secund. 

Această particularitate nu exclude, însă, posibilitatea fundamentării 
unor consideraţii cu un pronunţat caracter evaluativ-predictiv, în urma 
procesării analitice a datelor şi informaţiilor relevante ale sectorului/ 
domeniului în cauză. 

Raporturile dintre cele două tipuri de analiză au reprezentat şi 
continuă să reprezinte unul dintre cele mai disputate subiecte în comunitatea 
experţilor de intelligence. Nevoia unor „clarificări” de ordin conceptual, 
exprimată periodic în cadrul dezbaterilor organizate în importante medii ale 
analiştilor de intelligence, necesită, ea însăşi, o anumită explicaţie, ce ar 
putea fi structurată pe două planuri distincte: cel al „legitimităţii 
epistemologice”, respectiv al predominanţei în perspectiva utilităţii în raport 
cu aşteptările beneficiarilor de informaţii. 

Există un acord de principiu asupra faptului că atât abordările de 
ordin tactic, precum şi cele de natură strategică reprezintă activităţi de 
cunoaştere distincte, autonome, legitime şi necesare în ansamblul 

                                                            
10 Prin contrast cu analiza de trend, specifică palierului strategic de analiză. 
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problematicii de intelligence. Cele două tipuri de analize de intelligence se 
disting în mod fundamental prin grade diferite de esenţializare/integrare în 

cadrul procesului analitic.  
Acest aspect reflectă avantajul „natural” al 

analizei strategice în raport cu cea tactică, întrucât 
prima se întemeiază pe evaluarea unei baze de date 
extinse şi pe un spectru tematic ce transgresează 
limitele unor abordări sectoriale.  

Ceea ce conferă, deci, specificitate analizei 
strategice este capacitatea de a genera conexiuni, 

judecăţi de valoare, tendinţe, evoluţii la nivel macro, oferind explicaţii 
asupra unor stări de fapt imposibil a fi relevate într-o perspectivă strict 
tactică. 

În pofida elementelor ce le diferenţiază, între cele două planuri 
analitice nu se impune, totuşi, operarea unei delimitări categorice, dată fiind 
existenţa unor multiple interferenţe, generate de însăşi dinamica 
fenomenelor analizate.  

Analiza strategică poate reprezenta şi un produs al coagulării 
analizei tactice într-o componentă strategică - calitativ diferită de prima, dar 
bazată pe aceasta - cât şi un factor de evaluare a acurateţei şi validităţii 
analizelor tactice anterioare, a modului în care acestea se integrează într-o 
imagine de ansamblu. Stabilirea unui model de relaţionare duală analiză 
strategică - analiză tactică poate fi utilă, în timp, inclusiv din perspectiva 
reanalizării şi remodelării unora din analizele tactice actuale. 

În ceea ce priveşte celălalt plan al raporturilor dintre analiza tactică 
şi strategică - semnalarea faptelor curente versus focalizarea eforturilor 
pe evaluări predictive - este important de precizat că predominanţa uneia 
sau alteia dintre cele două perspective în informarea factorilor de decizie s-a 
manifestat în funcţie de evoluţiile înregistrate, la un moment dat, în mediul 
de securitate. 

În timp au fost necesare şi unele “decantări” de ordin conceptual 
între cele două tipuri de analiză. 

Începând din anii ‘80 a prevalat o anumită balanţă  între palierul 
tactic şi cel strategic, astfel încât toate informările despre evenimente şi 
managementul unei crize erau definite ca avertizări tactice, în timp ce 
informările cu caracter predictiv/estimativ erau definite ca analize strategice.  

În timpul Războiului Rece analizele punctuale asupra 
vulnerabilităţilor identificate la nivelul „taberei adverse” aveau un impact 
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strategic, modelând strategii naţionale în domeniile respective, chiar dacă se 
înscriau în conceptul de intelligence acţional. 

Ulterior, modificările substanţiale intervenite în mediul de securitate 
(încheierea Războiului Rece, emergenţa riscurilor şi ameninţărilor 
asimetrice etc.) au determinat utilizarea tot mai redusă a analizei strategice, 
ca urmare a: 

▪ amplificării cerinţelor venite din partea beneficiarilor pentru a 
primi analize la nivel tactic, utile în fundamentarea unor decizii punctuale în 
domeniul combaterii ameninţărilor; 

▪ diminuării experienţei analiştilor în domeniul strategic, pe fondul 
accentuării compartimentării activităţii de informaţii şi specializării 
accentuate a analiştilor; 

▪ utilizării reduse - din raţiuni de timp, expertiză, solicitări ale 
beneficiarilor - a surselor pluridisciplinare, inclusiv cele deschise, 
fundamentale în susţinerea analizei strategice. 

În ultimii ani, însă, cerinţele de informare ale mediului decizional s-
au axat atât pe intelligence acţional (respectiv analize tactice necesare 
adoptării unor decizii punctuale, în varii domenii), cât şi pe intelligence 
strategic (ca urmare a evoluţiilor complexe din mediul de securitate). 

Comunitatea de informaţii în ansamblul său tinde să îşi modifice 
perspectiva: un eveniment „tactic” (în sens militar) sau „operaţional” (în 
sensul utilizat de comunitatea de informaţii) poate avea un impact politic şi 
strategic major. Spre exemplu, luările de ostatici din teatrele de operaţii pot 
reconfigura politica unui stat privind participarea la misiunile sub mandat 
internaţional. 

Aşa cum menţionam anterior, demersul analitic reprezintă o 
realitate ce se manifestă inclusiv pe palierul culegerii de informaţii, în 
cadrul căreia se desfăşoară procesarea datelor şi informaţiilor factuale, 
rezultate din investigarea mediului de securitate intern sau internaţional şi 
cunoaşterea profilurilor de risc. La acest nivel, analiza constă în evaluarea 
datelor primare din perspectiva îndeplinirii criteriilor cumulative pe care 
trebuie să le respecte informaţia de securitate naţională.  

Parametrii obligatorii de conţinut ai informaţiei de securitate 
naţională sunt: subiectul (cine?), acţiunea (ce?), modul de operare (cum?), 
condiţiile de loc (unde?) şi timp (când?) şi mobilul (de ce?). 

 Într-o asemenea perspectivă, analiza poate fi considerată un „test de 
rezistenţă”, menit să diferenţieze datele/informaţiile cu semnificaţie pentru 
securitatea naţională de ştiri, cât şi de anumite pseudo-produse 
informaţionale având la bază date amorfe şi zvonuri. 
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Analiza operaţională sau primară se 
concentrează pe emiterea unor judecăţi de valoare în 
raport cu veridicitatea şi completitudinea datelor 
primare (de primă sesizare), contribuind în mod 
semnificativ la selectarea acestora şi, ulterior, la 

elaborarea informaţiilor de securitate naţională. 
Analiza operaţională reprezintă, în esenţă, un proces aflat la 

interferenţa zonei operative (mai exact: de culegere a informaţiilor) şi cea 
analitică (mai precis: de informare a beneficiarilor). Totodată, acest tip de 
analiză: 

▪ se manifestă în toate etapele activităţii de culegere a informaţiilor 
(căutare, identificare, colectare şi verificare), inclusiv prin specificarea 
nevoilor de informare (pot fi continue sau secvenţiale);  

▪ se aplică tuturor datelor obţinute, indiferent de modul în care le este 
apreciată veridicitatea, raportarea la sursa informaţiei şi la atributele probate 
de aceasta.  

Acest tip de analiză are ca principale obiective cercetarea analitică 
de detaliu, estimarea dinamicii şi a tendinţelor situaţiei operative şi 
evaluarea stării de securitate naţională, pe segmentul, zona ori domeniul de 
competenţă. 

În marea majoritate a cazurilor, informaţiile culese sunt fragmentare, 
ambigue şi susceptibile de interpretări divergente. De aceea, analiza de 
informaţii reprezintă o componentă vitală a activităţii de intelligence, având 
drept scop, într-o accepţiune limitată, emiterea de judecăţi referitoare la 
capacităţile, intenţiile şi acţiunile (prezente ori viitoare) cu potenţial de 
afectare a intereselor de securitate. 

Este important de menţionat că succesul unor operaţiuni eficiente pe 
dimensiunea operativă este condiţionat de prezenţa demersului analitic pe 
întreg parcursul procesului de cercetare-investigare. 

În scopul determinării măsurii în care realitatea este descrisă 
adecvat, al detectării eventualelor modificări apărute pe parcursul observării, 
interpretării şi transmiterii datelor, precum şi al identificării erorilor de 
conceptualizare care au generat o anumită deformare a realităţii sunt 
utilizate anumite criterii de evaluare a datelor primare: 

• credibilitatea (veridicitatea) – desemnează gradul de conformare 
a conţinutului informaţional la nivelul de cunoştinţe preexistent, capacitatea 
informaţiei noi de a fi în acord cu elementele de cunoaştere anterioare 
asupra unei realităţi determinate. 
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Pot fi concepute scale cu multiple trepte de veridicitate (cât de 
credibil este conţinutul informaţional). Spre exemplificare, o asemenea scală 
poate cuprinde următoarele trepte de veridicitate: credibilitate absolută - 
conţinutul informaţional este confirmat de alte surse independente, precum 
şi de cunoştinţele anterioare; credibilitate relativă - conţinutul informaţional 
este confirmat de alte surse independente şi parţial de cunoştinţele 
anterioare;  noutate - conţinutul informaţional nu este confirmat sau infirmat 
de alte surse independente ori de cunoştinţele anterioare; parţial fals - 
conţinutul informaţional este infirmat de alte surse independente şi parţial de 
cunoştinţele anterioare; fals - conţinutul informaţional este infirmat atât de 
alte surse independente, cât şi de cunoştinţele anterioare; 

• completitudinea informaţiei – capacitatea de a integra, în mod 
coerent, următorii parametri de conţinut: subiectul, acţiunea, obiectul, 
modul de operare, condiţiile de loc şi timp şi mobilul; 

• concludenţa – desemnează gradul în care informaţia conţine 
suficiente elemente care descriu obiectul şi acţiunea într-un context 
determinat.  

În esenţă, o informaţie este concludentă dacă analizarea contextului 
în care se consumă acţiunea favorizează o înţelegere deplină a 
determinărilor acesteia, a semnificaţiilor derivate, ceea ce facilitează 
formularea unor evaluări privind consecinţe (evoluţii) probabile.  

Evaluarea informaţiilor de securitate naţională în perspectiva 
transformării acestora în produse analitice destinate beneficiarilor presupune 
– pe lângă criteriile menţionate mai sus – determinarea gradului de 
relevanţă pe care acestea îl conţin în raport cu destinatarul informării. 

Relevanţa este reflectată prin efectul pe care informaţia îl produce 
asupra destinatarului/beneficiarului, respectiv măsura în care răspunde 
aşteptărilor acestuia în raport cu proiectele sale decizionale.  

De notat, însă, că valoarea acestui indicator este condiţionată de 
interacţiunea semnificaţiilor mesajului cu nivelul de cunoaştere al 
receptorului. Informaţia de securitate naţională capătă o valoare pragmatică 
(utilitate) numai în măsura în care se manifestă o concordanţă reală între 
conţinutul acesteia şi cunoaşterea prealabilă a beneficiarului asupra 
subiectului abordat.  

 
* 

Precizările de mai sus au fost determinate de nevoia unor clarificări 
de natură conceptuală privind noţiunea generică a analizei de intelligence, 
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acestea făcând posibilă, ulterior, prezentarea unei tipologii a acestei 
activităţi, respectiv: analiză strategică, analiză tactică, analiză 
operaţională. 

Depăşind elementele care consacră trăsături specifice fiecăruia dintre 
cele trei tipuri, putem aborda problematica analizei de intelligence într-o 
perspectivă generală în care se regăsesc, în esenţă, valenţele de ordin 
calitativ ale conceptului de analiză de intelligence. 

 
Aspectele de natură metodologică privind etapele analizei de intelligence sunt 
prezentate în Capitolul 3 al prezentului Ghid, secţiune consacrată celor mai 
frecvent utilizate metode şi tehnici de analiză. 
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MOTTO: „Nu am talente deosebite: sunt doar extrem de 
curios.“ (Albert Einstein) 
 

 
 
 

 
CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee..  RRoolluull  şşii  aattrriibbuuţţiiiillee  aannaalliissttuulluuii  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  

ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  
  
                                                                                                                                                                MMaarriiuuss  PPEERRIIAANNUU  
 
Nevoia organizării, sistematizării şi interpretării datelor şi 

informaţiilor acumulate în procesul cunoaşterii constituie o preocupare 
firească prezentă în toate domeniile vieţii sociale, atât în spaţiul public, cât 
şi în cel privat. Prezenţa analistului este, prin urmare, o condiţie necesară 
pentru valorificarea datelor acumulate, asupra cărora acesta intervine activ, 
generând, la capătul unui proces complex, plus-valoare în plan epistemic şi 
utilitate în plan decizional. 

Spre deosebire de analistul din alte domenii (social, economic, 
financiar, politic etc.), analistul de intelligence se individualizează prin 
faptul că operează cu date şi informaţii de o largă diversitate tematică (atât 
din surse deschise, dar mai ales secrete) şi elaborează explicaţii, predicţii, 
prognoze etc. cu incidenţă nemijlocită asupra problematicii de securitate 
naţională, menite să fundamenteze decizia politică. 

Asumarea acestui rol esenţial în activitatea de informaţii conferă 
legitimitate şi utilitate analizei şi, implicit, o certă identitate profesională a 
analistului de intelligence, fundamentată pe un set de abilităţi şi aptitudini 
de ordin mental, precum şi deschidere către cunoaşterea sistematizată şi 
dintr-o perspectivă integratoare asupra realităţii.     

În consecinţă, responsabilitatea analiştilor în elaborarea de produse 
informaţionale este relevată de complexitatea activităţilor specifice 

CCAAPPIITTOOLLUULL  22  AAnnaalliissttuull  ddee  iinntteelllliiggeennccee  ––  ssppeecciiffiicc,,  ttiippoollooggiiee,,  ddiimmeennssiiuunnii  
ssttrruuccttuurraall--ffoorrmmaattiivvee  
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procesului analitic, care implică (indiferent de apartenenţa la unul sau altul 
dintre cele trei tipuri de analiză): 

• evaluarea informaţiei prin prisma cuantificării relevanţei şi 
credibilităţii11 acesteia, identificarea elementelor esenţiale, precum şi stabilirea 
valorii de destinaţie; 

• identificarea cauzelor reale ale schimbărilor survenite la nivelul 
domeniului/problematicii din competenţă, anticiparea tendinţelor şi 
evoluţiilor, precum şi proiectarea de scenarii alternative; 

• operarea cu presupuneri şi supoziţii sau informaţii adesea 
contradictorii/antagonice, în condiţiile pericolului permanent al unor judecăţi 
marcate de subiectivism, al dezinformării şi „politizării” informaţiei12. 

Natura complexă a poziţionării analistului în fluxul de intelligence 
(Schema nr.4) impune cu necesitate cunoaşterea detaliată a fiecăreia dintre 
problemele gestionate, atât în perspectiva sa documentară (disfuncţii, 
vulnerabilităţi, riscuri semnalate anterior, măsuri adoptate), cât şi a 
elementelor de noutate, relevate de diverse surse de informaţii.                   

Schema nr.4 Analistul în fluxul de intelligence 
 

 
                                                            
11 Evaluarea sursei sau a emitentului. 
12 Transmiterea către beneficiarul analizei a unor concluzii dezirabile şi nu neapărat 
adevărate sau obiective.  

BENEFICIAR

CERERE
INFORMAŢII

CERERE
INFORMARE

BAZA INFORMAŢIONALĂ

(ZONA OPERATIVĂ) 

FLUX
INFORMAŢII 

PRODUCŢIE 
VALORIFICARE 

ANALIST
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Concomitent, întregul parcurs al procesului analitic reclamă 
utilizarea unor metode ştiinţifice care asigură nu doar un demers coerent, ci 
şi evitarea prejudecăţilor şi automatismelor de gândire inerente, ale căror 
influenţe sunt potenţate în condiţii de stres. 

Activitatea derulată în condiţii de stres se manifestă, în general, pe 
fondul accelerării ritmului de procesare a unor baze mari de date, în termene 
scurte ori în situaţia în care, la scurt timp de la producerea unui eveniment, 
există un deficit informaţional major cu privire la cauzele ori posibilele 
consecinţe ale acestuia. În această din urmă situaţie, evaluările riscă să fie 
impregnate cu prejudecăţile analistului sau cu propriile interpretări 
subiective, irelevante în raport cu situaţia analizată. 

Nu în ultimul rând, analistul de intelligence are obligaţia de a evalua 
periodic problematica pe care o gestionează şi în temeiul apariţiei unor 
aspecte de noutate şi al schimbărilor survenite să reevalueze nivelul de risc 
(ce ştim?), să ofere proiecţii privind posibilele evoluţii (ce se poate 
întâmpla?) şi să stabilească necesitatea unor noi elemente de cunoaştere (ce 
nu ştim?). 

În conţinutul documentelor de informare elaborate, analistul trebuie 
să utilizeze cele mai adecvate formule de comunicare a mesajului astfel 
încât să se evite apariţia unor interpretări distorsionate ale concluziilor 
analizei sau a unor neînţelegeri cu privire la acestea. Totodată, analistul 
trebuie să ofere beneficiarului abordări alternative,  menite să asigure o 
eficienţă sporită deciziilor acestuia.   

Toate atribuţiile/caracteristicile menţionate poziţionează analistul de 
intelligence în postura unui veritabil „arbitru” al judecăţilor de valoare, 
conferindu-i un rol important în pregătirea deciziilor. În această calitate, 
analistul este supus la presiuni determinate de volumul de informaţii şi de 
dinamica accelerată a mediului de securitate, precum şi de tensiunea internă 
generată de eficienţa modalităţilor de transmitere a mesajului de securitate 
către beneficiar. 

 
TTiippoollooggiiaa  aannaalliissttuulluuii  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  
  

CCrriissttiiaann  CCIIOOBBAANNUU  
 
Categorii de analişti în serviciile de informaţii.  Departajarea 

analiştilor pe cele trei paliere (operaţional, tactic şi strategic) determină 
profesionalizarea pe domenii de nişă (operaţiuni, analiza tactică şi analiza 
strategică) şi identificarea celei mai bune corespondenţe între abilităţile 
acestora şi specificul activităţilor pe care trebuie să le realizeze. 
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Analistul de operaţiuni sprijină realizarea 
planurilor operaţionale, într-un cadru specific de 
lucru (formă organizată de conlucrare), prin 
procesarea informaţiilor relevante fiecărui caz în 
parte, asigurând primul nivel de evaluare a 

situaţiei operative şi, totodată, expertiza pe anumite problematici/domenii 
strict delimitate. 

Analistul de nivel tactic. Spre deosebire 
de cel operaţional, analistul de pe acest palier (ca, 
de altfel, şi cel de nivel strategic) utilizează 
informaţii de securitate naţională, certificate ca 
atare şi validate în zona operativă. Acesta are la 

dispoziţie date şi informaţii dintr-un anumit domeniu care vizează, prin 
excelenţă, riscuri şi vulnerabilităţi (într-o perspectivă temporală apropiată) 
pe o problematică de securitate naţională secvenţială.   

Consecinţa acestei particularităţi generează pentru analistul de nivel 
tactic o serie de obligaţii profesionale specifice, centrate pe evaluarea de 
profunzime asupra unor informaţii deja structurate, coroborarea 
acestora cu elemente de natură contextuală obţinute şi relevarea unor 
aspecte de noutate, reflectate într-o nouă informaţie de securitate naţională. 

Analistul de nivel strategic se distinge 
de tipurile prezentate anterior atât prin utilizarea 
unui spectru metodologic relativ diferit, cât şi 
printr-o arie tematică proprie. 

● Un prim element de natură să 
evidenţieze natura particulară a activităţii 
analistului de nivel strategic este reflectat de 
operarea cu baze extinse/diversificate (atât ca 

volum, cât şi ca tipologie a surselor). 
Aceast fapt îi facilitează realizarea unor multiple conexiuni de natură 

să surprindă determinări cauzale asupra anumitor evoluţii imposibil de 
explicat cu instrumentarul conceptual şi metodologic al analizei tactice şi, 
cu atât mai puţin, al celei operaţionale.    

Din această perspectivă, analistul strategic urmăreşte decelarea in 
nuce şi comunicarea în timp util factorilor de decizie a schimbărilor 
importante în ceea ce priveşte caracterul sau gradul de pericol al 
ameninţărilor (probabilitatea de materializare şi gravitatea/amploarea 
consecinţelor), de natură a impune reevaluarea „măsurilor defensive” 
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destinate evitării, prevenirii şi limitării urmărilor – în baza unor indicatori 
specifici. 

Acesta este principalul motiv pentru care analistul strategic trebuie 
să dispună de un anume tip de abilităţi: o experienţă profesională relevantă 
asupra problematicii de securitate şi a modalităţilor în care se derulează 
procesul analitic de nivel tactic şi operaţional, cât şi o cultură generală 
semnificativă, care să favorizeze multiple conexiuni între cele mai diverse 
domenii cu incidenţă în sfera activităţii de intelligence. 

Experienţa profesională relevantă reprezintă acea acumulare de 
cunoaştere favorabilă creativităţii, situată în opoziţie cu perspectiva 
„rutinieră”, închistată şi repetitivă, incapabilă să identifice elemente de 
interferenţă care transcend limitele unui domeniu sau altul. 

Similar, prin cultură generală semnificativă înţelegem capacitatea de 
acumulare a unor cunoştinţe aprofundate pe cât mai multe domenii 
(economic, juridic, administrativ, cultural, religios, istoric etc.), care să 
faciliteze punerea în evidenţă a elementelor definitorii, de profunzime, care 
interferează - uneori aparent inexplicabil - în producerea unor fenomene, 
reacţii, situaţii etc. cu relevanţă pentru securitatea naţională.   

Întrucât analizele strategice cu caracter accentuat predictiv nu pot fi 
absolut certe, oricât de riguroase ar fi evaluările pe care se întemeiază 
(prognozarea viitorului realizându-se, în această situaţie, pe baza 
plauzibilităţii şi nu a probabilităţii), acestea trebuie urmărite şi corectate ori 
de câte ori este necesar. De aceea, analistul de nivel strategic trebuie să 
manifeste o atitudine proactivă, caracterizată prin: 

▪ capacitatea de a construi ipoteze explicative alternative, ceea ce ar 
conduce, implicit, la reducerea gradului de incertitudine în înţelegerea 
anumitor evoluţii ale mediului de securitate;  

▪ introducerea şi/sau adaptarea de noi instrumente care să permită 
aprofundarea procesului de validare a informaţiilor existente şi realizarea 
unor proiecţii privind direcţiile viitoare de acţiune.  

Graţie specificităţii produselor analitice realizate, metodologia 
utilizată de analistul strategic tinde să privilegieze acele metode şi tehnici 
analitice cu un pronunţat caracter inductiv (raţionament de la particular la 
general) şi predictiv (estimări cu privire la „viitorul” posibil), precum şi o 
descriere generală a riscului sau ameninţării vizate. 

● A doua caracteristică fundamentală a activităţii analiştilor de 
nivel strategic o reprezintă natura specifică a produselor informaţionale 
realizate. Acestea sunt destinate să ofere perspective explicative, estimări  
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şi prognoze necesare proiectării sau remodelării unor direcţii majore de 
politică internă/externă, cu relevanţă pentru securitatea naţională într-un 
orizont de timp mediu sau lung (chiar şi de ordinul deceniilor). 

Obiectivul principal al analistului de nivel strategic este, deci, acela 
de a furniza un produs informaţional în măsură să sprijine factorii de decizie 
în stat în identificarea şi formularea unei strategii/politici într-un domeniu al 
securităţii naţionale, respectiv planificarea direcţiilor de acţiune în scopul 
reducerii potenţialului perturbator al unor factori de risc. 

În consecinţă, prin rezultatele activităţii lor, 
analiştii de pe acest palier reprezintă autentici vectori 
de schimbare în sfera decizională cu impact 
strategic, prin furnizarea de previziuni utile 
fundamentării deciziilor politice, economice sau 

sociale, precum şi în exploatarea unor oportunităţi strategice. 



Ionel NIŢU 

36 

  

PPrrooffiilluull  ppssiihhoo--pprrooffeessiioonnaall  aall  aannaalliissttuulluuii  ((aappttiittuuddiinnii    
şşii  aabbiilliittăăţţii))  

  
                                                                                                CCrriissttiiaann  CCOONNDDRREEAA  

           
              

Printre aptitudinile şi abilităţile cu care ar trebui să fie înzestrat un 
analist se numără: 

• obiectivitatea – analistul trebuie să fie capabil de o evaluare 
riguroasă a informaţiilor şi să-şi poată susţine judecăţile emise cu argumente 
solide şi pertinente. 

Această calitate este menită să asigure atât fundamentul ştiinţific al 
analizei, cât şi credibilitatea produselor informaţionale la nivelul 
beneficiarilor; 

• celeritatea – capacitatea de a valorifica produsele analitice către 
beneficiari „în timp real” (cu operativitate), pentru a fi utile procesului 
decizional; 

• asumarea şi aplicarea consecventă a unui set de reguli pe parcursul 
întregului proces analitic, astfel încât să poată gestiona eficient un volum 
crescut de informaţii, să distingă tendinţele şi să identifice încercările de 
inducere în eroare (dezinformare, intoxicare); 

• capacitatea de a lucra în echipă – un analist trebuie să poată activa, 
în mod flexibil şi eficient, în cadrul diverselor formule de colaborare/grupuri 
de lucru (task force) intra şi inter-departamentale;  

• receptivitate în raport cu feedback-ul oferit de beneficiari.  
Configuraţia completă a principalelor abilităţi, caracteristici, 

deprinderi şi categorii de cunoştinţe necesare unui analist sunt prezentate în 
Schema nr.5.  
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Schema nr.5 Competenţe de bază ale analistului de intelligence 
 

 

 
Obţinerea de performanţă în analiza de intelligence13 presupune 

existenţa anumitor caracteristici/exigenţe de ordin psihologic ale analistului, 
structurate pe următoarele categorii: 

a) aptitudini mentale14  
Performanţa analitică presupune o interrelaţionare continuă a mai 

multor tipuri (forme) de gândire. Modul de acţiune al acestora capătă 
valenţe de specificitate în funcţie de criterii precum: operaţiile propuse 
(gândire algoritmică - gândire euristică), finalitate (gândire reproductivă-
gândire productivă, critică), sens de evoluţie (gândire divergentă şi gândire 
                                                            
13 Cunoaşterea profilului psihologic aferent postului de analist oferă posibilitatea stabilirii 
unor standarde minime de selecţie şi performanţă, utile nu doar specialiştilor de resurse 
umane, cât mai ales analiştilor şi şefilor acestora din perspectiva formării şi evaluării 
profesionale, precum şi a proiectării evoluţiei în carieră. 
14 În accepţiunea utilizată în context, aptitudinile reprezintă însuşiri psihice şi fizice, relativ 
stabile, care-i permit individului să efectueze cu succes diverse tipuri de activitate. Prin 
specificul său, în activitatea de analiză au preeminenţă aptitudinile mentale. Acestea sunt 
definitorii pentru procesul gândirii, ce are un rol central în reflectarea realului: prin 
intermediul abstractizării şi generalizării, coordonate în acţiuni mentale, extrage şi 
prelucrează informaţii despre relaţiile categoriale şi determinative, în forma judecăţilor, 
raţionamentelor şi conceptelor.  
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convergentă) şi demersuri logice (gândire inductivă şi gândire deductivă) – 
prezentate, detaliat, în Tabelul nr.1 (ANEXA). 

Funcţionarea tuturor acestor „specii” de gândire, relevante pentru 
procesul de analiză, necesită existenţa unor aptitudini cognitive considerate 
esenţiale pentru obţinerea de performanţe în acest tip de activitate (Tabelul 
nr.2 - ANEXA); 

 b) deprinderi15 
În funcţie de tipul de activităţi specifice procesului analitic în care 

sunt implicate, acestea pot fi:  
(1) formative (învăţare activă, strategii de învăţare) - prezente, cu 

preponderenţă, în procesul de instruire profesională; 
(2) rezolutive (deprinderi specifice cunoaşterii ştiinţifice, capacitate 

de soluţionare a unor probleme complexe, ascultare activă) - intervin, activ 
şi determinant, în activitatea curentă (pe toate cele trei paliere analitice: 
operaţional, tactic şi strategic); 

(3) reglatorii (capacitate de monitorizare şi managementul timpului) 
- se referă la acele „automatisme” dezvoltate prin prisma proceselor de 
coordonare şi control, care asigură calitatea activităţii analitice; 

c) caracteristici de personalitate (trăsături propriu-zise, cu 
relevanţă directă în activitatea de analiză şi interese profesionale - Tabelul 
nr.3 - ANEXA) şi elemente psiho-caracteriale conexe, cu implicaţii în 
acest proces (Tabelul nr.4 - ANEXA).16 

Profilul psihologic specific analistului de informaţii combină - în 
forme/formule variabile - următoarele stiluri de personalitate17: 1) 
investigativ (analitic, prudent, critic, complex, curios, intelectual, cu 
capacitate de introspecţie, precis, raţional, rezervat); 2) realist (abilităţi 
sociale, conformism, perseverenţă, sinceritate, naturaleţe, normalitate, 
autoeficienţă); 3) convenţional (grijuliu, conformist, conştiincios, defensiv, 

                                                            
15 Deprinderile sunt moduri de acţiune care, prin exerciţiu, au devenit componente 
automatizate ale activităţii. Acestea se referă la ceea ce un individ trebuie să întreprindă în 
activitatea de analiză. 
16 Interesele profesionale constituie expresia preferinţei pentru anumite activităţi, 
cunoaşterea acestora din perspectiva selecţiei personalului fiind de natură să 
orienteze/faciliteze plasarea optimă a individului în organizaţie.  
17 Pentru identificarea acestora s-a pornit de la teoria lui Holland privind interesele 
profesionale şi alegerea carierei, care dezvoltă un model hexagonal, cuprinzând 6 tipuri de 
personalitate, structurate pe criteriul intereselor profesionale (realist, investigativ, artistic, 
social, întreprinzător şi convenţional). 
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eficient, metodic, persistent, practic); 4) artistic (complex, expresiv, idealist, 
imaginativ, impulsiv, independent, creativ, original, sensibil şi deschis); 

d) stilul de lucru18 
Practica psihologică relevă că profilul analistului ideal presupune o 

combinaţie echilibrată între stilurile perfecţionist, perseverent şi echilibrat;  
e) aspecte motivaţionale ale analistului 
Similar altor categorii ocupaţionale, pot fi evidenţiate următoarele 

nevoi a căror îndeplinire conduce la satisfacţie profesională: de realizare, de 
exploatare a propriului potenţial, de recunoaştere profesională, de statut 
social, de diversitate în muncă, de independenţă profesională. 

 
FFaaccttoorrii  ccaarree  ddeetteerrmmiinnăă//iinnfflluueennţţeeaazzăă  pprroocceessuull  aannaalliittiicc..    

LLiimmiittee  ppssiihhoollooggiiccee  şşii  eerroorrii  ddee  aannaalliizzăă  
  
                                                                                                      MMaannuueellaa  MMIICCUU,,  CCoorriinn  VVÎÎLLCCEEAANNUU  
  

Dictonul „errare humanum est” este la fel de 
aplicabil la domeniul analizei informaţiilor ca şi pentru 
celelalte domenii ale cunoaşterii umane. De altfel, 
psihologia cognitivă postulează că cele mai multe dintre 
procesele mentale nu sunt experienţe conştiente, 
mecanismele asociate percepţiei, memoriei şi procesării de 

informaţii funcţionând, cel mai frecvent, a priori oricărei direcţionări 
conştiente sau independent de aceasta.  

 Percepţiile oamenilor şi modul în care aceştia procesează 
informaţiile sunt puternic influenţate de educaţie, experienţă, valori 
culturale, cerinţe ale postului, norme organizaţionale, precum şi de 
specificul informaţiilor primite. Toate acestea formează „lentile” (modele, 
tipare, fixaţii mentale sau „presupoziţii de ordin analitic”), prin care indivizii 
se raportează la realitatea obiectivă, dar care pot distorsiona percepţiile, 
oferind nu mai mult decât o reprezentare (subiectivă) a ceea ce oamenii cred 
că ştiu despre lumea exterioară. 

În condiţiile incapacităţii de a asimila complexitatea realităţii, 
indivizii recurg la construcţia de modele mentale simplificate ale lumii 
obiective, cărora le suprapun informaţiile primite ulterior, fără să existe 
                                                            
18 Este definit drept un complex relativ constant de comportamente rezultate din 
interacţiunea mai multor caracteristici ale personalităţii, tipul activităţii către care suntem 
orientaţi, implicare, cerinţe şi influenţa mediului.  



Ionel NIŢU 

40 

întotdeauna o compatibilitate între input-ul informaţional şi propria schemă 
de gândire. 

Trebuie subliniată, în context, distincţia între erorile cognitive 
(tributare limitelor de ordin psihologic ale analistului ca individ uman) şi 
alte tipuri de erori (având o etiologie distinctă de a celor cognitive, 
respectiv de ordin social, organizaţional ori cultural). 

Limite de ordin psihologic ale procesului analitic  
● Vulnerabilităţi ale memoriei 
Configuraţia mentală a analistului este semnificativ influenţată de 

memorie, al cărei mod de funcţionare este responsabil, deopotrivă, de 
punctele forte şi vulnerabilităţile procesului analitic. 

Potrivit lui Richards Heuer, stocarea schemelor mentale în memoria 
de lungă durată şi activarea acestora în procesul analitic permit 
specialistului să identifice, în amalgamul de date analizate, pattern-
uri care, altminteri, ar trece neobservate19.  
Informaţiile stocate în memorie pot forţa ele, însele, conştientizarea 
propriei existenţe, fără vreun efort deliberat din partea analistului, 
însă, în egală măsură este valabilă şi viceversa: reactualizarea lor 
poate necesita timp şi efort considerabil. În ambele cazuri, factorii 
care influenţează selecţia informaţiilor reactualizate influenţează, 
deopotrivă, analiza. 
Între aceştia, Richards Heuer subliniază: calitatea de a fi prima 

informaţie stocată despre un anumit subiect, credibilitatea acesteia, atenţia 
acordată informaţiei, respectiv importanţa care i se atribuie la momentul 
stocării. 

Limitele impuse de memorie în procesul de analiză pot apărea ca: 
▪ dificultăţi în înţelegerea complexităţii unei probleme, dat fiind că 

numărul elementelor prezente simultan în memoria activă este de 7 +/– 2.  
De exemplu, în procesul de selecţie a unei opţiuni sunt luate în 

considerare întâi argumentele, apoi contraargumentele, fără a le putea 
supune, însă, simultan unui proces mental de evaluare; 

▪ erori de interpretare, dată fiind tendinţa memoriei de a opera cu 
categorii (clase de elemente).  

                                                            
19 Heuer, R.J., Psychology of Intelligence Analysis, Washington DC, Central Intelligence 
Agency for the Study of Intelligence, 1999 [online], disponibil la: 
http://www.cia.gov./csi/books/19104. 
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Pe de o parte, accesul la unele informaţii despre fenomene sensibil 
diferite generează tendinţa de a le include în aceeaşi categorie (memorare 
sub umbrela aceluiaşi concept), fapt ce afectează ulterior înţelegerea şi 
utilizarea corectă a informaţiilor. 

Pe de altă parte, absenţa unei categorii potrivite în care să fie incluse 
elemente sau  fapte ale realităţii obiective determină incapacitatea de stocare 
în memorie şi, în consecinţă, imposibilitatea de a fi reprezentate într-un şir 
de date şi de a putea fi reactualizate ulterior. 

● Limite ale mecanismelor cognitive 
Opinia potrivit căreia analiştii nu se înşeală 

nu este realistă. Pe lângă inadvertenţele de ordin 
„obiectiv” – cauzate, în derularea efectivă a 
procesului analitic, de lipsa sau caracterul incomplet 
al informaţiilor – pot surveni, de asemenea, 
disfuncţii asociate încercării de a „potrivi” datele 

realităţii în anumite şabloane mentale pentru a obţine elementele necesare 
elaborării produselor informaţionale. 

Acest mecanism generează o categorie aparte de erori numite, 
generic, erori cognitive, deosebit de variate ca forme de manifestare şi cu 
repercusiuni majore asupra procesului analitic. În esenţă, acestea sunt 
deficienţe de raţionament, determinate de propriile noastre strategii de 
simplificare a procesării informaţiilor, ce pot afecta, în grade diferite, 
analiza informaţiilor, evaluarea argumentelor, înţelegerea relaţiilor de ordin 
cauzal, estimarea alternativelor şi evaluarea variantelor de acţiune. 

Eroarea cognitivă poate fi comparată cu o iluzie optică, în care 
elementul de distorsiune continuă să ne influenţeze, cu toate că am fost 
preveniţi despre existenţa şi natura acestuia. Astfel, în pofida eforturilor 
analiştilor de a se păstra într-un registru de obiectivitate, riscul eşecului în 
activitatea analitică din sfera de intelligence nu poate fi definitiv eliminat. 
Între factorii care afectează, cel mai frecvent, demersurile analitice sunt de 
menţionat: 

▪ imaginea în oglindă, generată de incapacitatea analistului de a 
percepe culturi şi ideologii străine fără a le suprapune propriilor standarde 
de valoare şi tipare mentale. În atare situaţii, este puţin probabil ca analistul 
să anticipeze corect comportamente şi reacţii în contexte predeterminate, 
dată fiind capacitatea sa redusă de empatie cu indivizi/entităţi de care îl 
separă bariere culturale şi/sau de mentalitate; 
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▪ zgomotul de fond, situaţie în care analistul nu reuşeşte să 
identifice şi să extragă informaţia cu adevărat relevantă dintr-un şir 
semnificativ de date; 

▪ incapacitatea de a identifica tentativele de dezinformare, având 
ca efect inducerea unor concluzii analitice eronate, pe fondul preluării 
necritice a unor informaţii false, special create/lansate pentru a determina 
orientarea, într-un sens prestabilit, a evoluţiilor unei situaţii date; 

▪ inerţia mentală, care face ca informaţiile discordante în raport cu 
setul de evaluare al analistului să fie ignorate. 

Adesea, datele disponibile care fundamentează procesul de 
informare pe probleme de securitate naţională sunt incomplete, situaţie în 
care apare tentaţia gândirii/raţionamentului convergent, favorizând 
interpretări speculative.  

Aşadar, analiza apare frecvent ca o „speculaţie informată”, bine 
argumentată. Însă, pentru a rămâne credibilă, orice speculaţie trebuie să fie: 
(1) bazată pe expertiză (cunoaşterea în profunzime, de către analist, a 
problematicii); (2) susţinută de evidenţă şi de logică, argumentată şi 
convingătoare; (3) validată de viitor. 

 
(O prezentare mai completă a tipurilor de erori cognitive se regăseşte în 

Tabelul nr.5 - ANEXA) 
 

EEttiiccăă  şşii  ddeeoonnttoollooggiiee  îînn  aannaalliizzaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee    
  

AAnnddrreeeeaa  RRĂĂDDUUŢŢUU  
  

 
MOTTO: „O acţiune nu poate fi justificată 

decât prin referinţă la o anumită tablă de valori.”  
(O. Cotruş) 

 
 
Activitatea analistului de intelligence, similar 

altor profesii sau domenii de activitate, este reglementată prin legi naţionale 
(aplicabile activităţii generale de intelligence) şi acte normative interne, 
aferente domeniului analizei de informaţii. 
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Sintagma etica procesului de intelligence este descrisă drept un 
oximoron de către majoritatea autorilor20, dar este considerată valoroasă în 
susţinerea eforturilor de îmbunătăţire a profesionalismului şi controlului 
serviciilor de informaţii. 

Etica diferă de lege: în timp ce legile sunt întotdeauna formale, etica 
poate fi informală, funcţionând pe baza unor principii care adeseori nu sunt 
codificate oficial; legile sunt aplicate printr-un sistem juridic, în vreme ce 
respectarea normelor etice este, de obicei, lăsată la latitudinea grupurilor 
profesionale sau a organizaţiei. 

Principalele paliere de analiză a eticii procesului de intelligence sunt:  
• relaţia dintre etică şi lege;   
• nivele instituţionale şi individuale de responsabilitate etică;  
• abordări etice ale procesului de intelligence21. 
În ceea ce priveşte nivelul de responsabilitate etică, acesta poate fi 

individual şi instituţional. Serviciile de informaţii sunt responsabile de 
demersul etic al organizaţiei ca întreg şi au obligaţia de a stabili parametri 
etici pe care angajaţii să îi respecte22. La rândul lor, analiştii, ca orice alt 
ofiţer de informaţii, trebuie să-şi asume o conduită profesională aflată în 
deplină concordanţă cu normele şi principiile etice cu relevanţă pentru 
domeniul analizei de informaţii. 

Activitatea analitică valorizează îndeosebi principii axiologice 
precum adevăr, acurateţe, exactitate, obiectivitate. Toate acestea constituie 
repere etice ale analizei informaţiei, alături de coordonatele definitorii ale 
relaţiei cu beneficiarul: încredere, confidenţialitate, disponibilitate.  

Din această perspectivă, codul etic şi deontologic al analistului de 
informaţii nu este un manual de proceduri şi nici un instrument disciplinar. 
Codul etic şi deontologic al analistului contribuie esenţial la: (1) asigurarea 
conduitei etice a analistului, prin formarea şi promovarea unei culturi 
profesionale adecvate, cultivarea personalului în spiritul acesteia, prevenirea 
abaterilor comportamentale şi creşterea calitativă a activităţilor specifice; (2) 
păstrarea echilibrului între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor 
publice, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei. 
                                                            
20 William M. Nolte, Ethics and Intelligence, în „JFQ”/iulie-septembrie 2009, disponibilă 
la: www.ndupress.edu. 
21 Michel Andregg, Ethics and Professional Intelligence, The Oxford Handbook of National 
Security Intelligence, Oxford University Press Inc., 2010. 
22 Toni Erskine, As Rays of Light to the Human Soul. Moral Agents and  Intelligence 
Gathering, în Intelligence and National Security, 2004, disponibil (21.03.2009) 
la: http://www.informaworld.com 
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În sensul precizărilor de mai sus, ar putea fi considerate drept 
principii: 

 Conştientizarea gradului ridicat de 
responsabilitate cu care a fost investit, în temeiul 
rolului pe care îl deţine în ansamblul activităţii de 
informaţii. Acest principiu presupune evaluarea 
imparţială a informaţiei de securitate în  
perspectiva implicaţiilor  de amploare pe care le 

pot determina în plan social rezultatele activităţii analistului reflectate în 
documentele de informare transmise beneficiarului. 

Concluziile demersului analitic trebuie să se situeze – în orice 
situaţie – în afara oricăror interferenţe cu păreri şi presupuneri 
nefundamentate (opinii induse/preluate din exterior) sau presiuni mai mult 
sau puţin explicite în vederea „remodelării” conjuncturale a rezultatelor 
analizei; 

 Onestitatea în autoevaluarea propriilor 
limite „analitice”. Asumarea responsabilităţii în raport 
cu elementele de conţinut ale produsului analitic finit 
induce necesitatea unei evaluări oneste a limitelor de  
cunoaştere şi de înţelegere pe care orice analist le are în 

raport cu problematica de securitate pe care o abordează. 
Consecinţa acestei atitudini se poate reflecta în decizia pe care 

analistul o adoptă la un moment dat de a nu se exprima în raport cu un 
subiect asupra căruia are o cunoaştere parţială ori nulă;  

 Imperativul responsabilităţii convergente. Pe 
fiecare dintre treptele/etapele parcurse în fluxul 
procesării analitice/promovării produsului informaţional, 
fiecare intervenţie a şefului profesional asupra 
conţinutului acestuia necesită nu doar o asumare 
explicită a responsabilităţii în raport cu modificările 

operate, ci şi comunicarea, către emitent, a argumentului în temeiul căruia s-
a justificat o asemenea intervenţie. 

Un asemenea imperativ se justifică inclusiv în procesul de revizuire 
a produsului finit de intelligence. Realizată în mod judicios, această 
operaţiune poate reprezenta una dintre cele mai eficiente modalităţi de 
prevenire a apariţiei distorsiunilor inerente oricărei etape aferente elaborării 
unui produs informaţional. Din nefericire, astfel de distorsiuni pot afecta, în 
anumite situaţii, însăşi activitatea de revizuire.  
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Pentru a preveni apariţia unor situaţii de această factură este util ca, 
atunci când apar diferenţe majore între textul iniţial şi cel rezultat la capătul 
fluxului de evaluare a acestuia, pentru a putea fi remis beneficiarilor legali, 
analistul să poarte discuţii cu membrii grupului de lucru (dacă a funcţionat 
un astfel de grup) şi cu şeful profesional care asigură activitatea de 
supervizare; 

 Tenacitate în susţinerea propriilor evaluări. 
Ofiţerul analist trebuie să-şi susţină opiniile 
(fundamentate pe o cunoaştere profundă a problemei 
investigate) indiferent cât de „inadecvat” ar putea 
„suna”, într-o oarecare conjunctură, concluziile 
demersului analitic.  

O atitudine similară se impune a fi adoptată de către analist în 
demersul de reconsiderare/reformulare a concluziilor, atunci când apar noi 
elemente, de natură să modifice datele iniţiale ale problemei. 

Încurajarea acestei atitudini se poate realiza prin promovarea 
tipurilor de activităţi care pun analiştii în confruntare cu perspective 
alternative, consultarea cu experţi din exteriorul sistemului de securitate, 
dezbateri analitice interdisciplinare, analize concurente ş.a. Această 
abordare este cu atât mai necesară cu cât, deseori, beneficiarii informării 
solicită ca produsul finit de intelligence să includă scenarii alternative, 
pentru a se reduce cât mai mult elementele de incertitudine; 

 Creativitate şi spirit inovativ. O condiţie sine qua 
non a asigurării adaptabilităţii sistemului de intelligence la 
valurile succesive de provocări ale mediului de securitate o 
reprezintă preocuparea în plan instituţional de a favoriza 

creativitatea şi spiritul inovativ. 
Situată în opoziţie cu rutina şi birocraţia excesivă, creativitatea (şi 

complementul ei, spiritul inovativ) în domeniul analizei informaţiilor se 
manifestă prin capacitatea de a pune în valoare ipoteze, proiecte, teme 
ş.a.m.d. poziţionate în afara „paradigmei consacrate” şi prin utilizarea de 
metodologii nespecifice/atipice, care se dovedesc utile procesului analitic. 

* 
Aspectele menţionate mai sus sunt doar câteva dintre elementele 

care pot articula un ansamblu de principii deontologice specifice analizei de 
intelligence. Fără a avea pretenţia că acestea epuizează sfera unui posibil 
cadru deontologic în materie, raţiunea pentru care au fost formulate este de a 
pune în valoare o perspectivă de abordare a fenomenului analitic specific 
serviciilor de informaţii, situată dincolo de imperativele generate prin 
ansamblul normativ consacrat. 



Ionel NIŢU 

46 

 

 

 

MOTTO: „Mintea omului este ca o paraşută. 
Funcţionează numai atunci când este deschisă“. 
(Richards J. Heuer) 

  

CCoonnssiiddeerraaţţiiii  ggeenneerraallee..  MMiizzaa  ffuunnddaammeennttaallăă  aa  aannaalliizzeeii  ddee  iinnffoorrmmaaţţiiii  
  

SSaannddaa  MMUURRĂĂRREESSCCUU  
  

Preocupările destinate sistematizării şi teoretizării activităţii de 
analiză a informaţiilor consacră ideea potrivit căreia analiza de intelligence 
trebuie să se desprindă de abordări empirice şi să revendice statutul de 
cunoaştere ştiinţifică care să includă, în funcţie de matricea analitică 
selectată, măsurători, calcule, comparaţii în termeni de cantitate şi calitate, 
explicaţii şi anticipări. 

De altfel, dihotomia ştiinţă versus artă reprezintă o temă recurentă în 
dezbaterile academice privind natura demersului analitic. Susţinătorii primei 
abordări contestă calificarea „artistică” şi reclamă încadrarea proceselor 
analitice în rigorile metodologiei ştiinţifice. Principalul argument al acestora 
îl constituie faptul că „arta analitică” este dependentă de capacităţile 
cognitive înnăscute ale individului dublate de „norocul” acestuia de a găsi 
un mentor şi se derulează prin intermediul unor procese de tipul trial and 
error care produc rezultate (inclusiv cele pozitive) netestate şi nevalidate din 
punct de vedere metodologic23. Prin contrast, ştiinţa analizei informaţiilor 
poate fi învăţată, perfecţionată şi aplicată prin procese ştiinţifice, testate, 
verificate şi replicabile.  

Promotorii celei de-a doua abordări argumentează că teoretizarea 
generează constrângeri şi creează complicaţii inutile, pentru că, în fond, 
„numai cei care nu ştiu să gătească au nevoie de cărţi de bucate şi numai 
                                                            
23 Johnston, Rob (2005) - Analytic culture in the US intelligence community – a 
ethnographic study, Washington DC: Center for the study of intelligence, Central 
Intelligence Agency, pp.17-21. 
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aceia care nu au suficientă experienţă au nevoie de manuale de 
instrucţiuni”24.  

În practica serviciilor de informaţii, analiza de intelligence 
presupune, deopotrivă: apelul la metode analitice (convenţionale sau non-
convenţionale), cu respectarea rigorilor ştiinţifice, cunoaştere continuă şi 
experienţă („expertiză”), precum şi imaginaţie şi intuiţie. 

Fie că este vorba de modalităţi de cunoaştere şi utilizare a unor 
resurse informaţionale ori de proceduri de sistematizare a anumitor date şi 
cunoştinţe, de metode de investigare (cantitative şi calitative) sau de 
instrumentare matematice, statistice şi aplicaţii informatice – folosirea 
tuturor acestora condiţionează în cel mai înalt grad succesul unui demers 
analitic obiectiv, cu şanse de a genera un diagnostic întemeiat asupra unei 
evoluţii cu semnificaţie pentru securitatea naţională. 

Diversitatea subiectelor, temelor şi problemelor supuse demersului 
analitic, precum şi a modalităţilor de abordare a acestora şi de elaborare a 
documentelor de informare face imposibilă aplicarea, într-o manieră 
predeterminată, a unor metode şi tehnici de analiză. În consecinţă, utilizarea 
metodologiei – atât de necesară şi importantă în orice act de cunoaştere – 
trebuie să se realizeze într-o modalitate cât mai flexibilă. 

Această din urmă concluzie constituie, de altfel, caracteristica 
dominantă a desfăşurării efective a procesului analitic în zona de 
intelligence, în măsura în care o parte importantă a datelor şi informaţiilor 
procesate este marcată de un grad ridicat de incertitudine şi 
incompletitudine. De aceea, se impune acordarea unei atenţii speciale 
utilizării diverselor metode sau tehnici consacrate în domenii în care gradul 
de incertitudine şi ambiguitate a datelor este mai redus. Conştientizarea 
acestor limite presupune: 

(1) evaluarea cât mai obiectivă a riscurilor induse de folosirea 
metodologiei analitice asupra unor baze de date incomplete, ceea ce impune 
o selectare judicioasă a metodelor şi tehnicilor utilizate în raport de 
specificul datelor procesate; 

(2) adoptarea unei perspective accentuat critice în ceea ce priveşte 
validitatea judecăţilor analitice formulate asupra unor elemente 
informaţionale incomplete, lacunare, confuze, ceea ce favorizează 
recunoaşterea limitelor care pot marca demersul analitic.   

Precaritatea datelor asupra cărora se exercită procesul analitic, 
precum şi limitele „naturale” ale metodelor şi tehnicilor utilizate, 
favorizează una dintre cele mai accentuate tentaţii la care este supus 
analistul de intelligence: elaborarea unor explicaţii speculative, prin forţarea 
                                                            
24 Laquer, Walter (1995) - The uses and limits of intelligence, New Jersey: Transaction 
Publishing, p. 294. 
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limitelor de aplicabilitate ale metodei utilizate şi glisarea către abordări 
intuitive, nesusţinute de realitate. 

În multe situaţii, „fundamentarea” acestor construcţii speculative 
este explicată prin utilizarea aşa-numitelor „metode şi tehnici specifice”, 
sintagmă specifică jargonului profesional, lipsită de conţinut şi care poate 
„justifica”, în fond, orice fel de concluzie.  

În fapt, provocarea fundamentală ce caracterizează analiza 
informaţiilor de securitate constă nu în utilizarea – de o manieră „specifică”, 
particulară, neîntâlnită în alte domenii – a unui set de metode şi tehnici 
consacrate, ci în aplicarea inteligentă (versatilă, flexibilă) a acestora. 

 

EEttaappee  ssttrruuccttuurraall--ffuunnccţţiioonnaallee  îînn  aannaalliizzaa  iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  
  

MMiihhaaii  DDIINNUU,,  MMaarriiuuss  PPEERRIIAANNUU  
  

Structurarea specifică a dinamicii procesului 
analitic impune -   într-o elaborare descriptivă - o 
succesiune de etape a căror parcurgere asigură nu 
doar o necesară sistematizare riguroasă a substanţei 
informaţionale, ci şi o cât mai corectă şi eficientă 
utilizare a abilităţilor analitice. 

 

ETAPELE ANALIZEI DE INTELLIGENCE ‐ proces iterativ (ciclic), multidirecțional
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 Analistul de informaţii secrete solicitat să abordeze probleme a căror 
cunoaştere se află în stadiu incipient se confruntă frecvent cu necesitatea 
formulării de aprecieri pe baza unor date procesate sub presiune, în scopul 
emiterii unei judecăţi care să permită luarea de decizii sau stabilirea de 
concluzii pe baza unor elemente insuficient conturate, atunci când faptele nu 
sunt clar stabilite. Judecata este folosită de analişti pentru eliminarea 
lacunelor din cunostinţele lor, fiind principala modalitate de a face faţă 
incertitudinii, de a pătrunde dincolo de informaţiile disponibile. 

  Definirea problemei. Ca etapă iniţială a procesului analitic, are 
un rol major în economia analizei, întrucât acest moment marchează 
delimitarea obiectului de studiu în funcţie de relevanţa temei (selectată de 
analist ori solicitată de beneficiar), variabilele contextului operaţional şi 
limitele obiective ce caracterizează atât datele acumulate, cât şi cunoaşterea 
prealabilă a beneficiarului în legătură cu subiectul ales.   

O importanţă deosebită prezintă, în aceeaşi etapă, înţelegerea de 
către analist a nevoilor de cunoaştere ale beneficiarului, situaţie în care 
comunicarea directă ar putea constitui o modalitate eficientă de orientare a 
demersurilor analitice. 

Parcurgerea acestei etape – proces necesar în cadrul oricăruia din 
cele trei categorii de analiză de intelligence – presupune forme şi grade de 
complexitate diferite, în funcţie de particularităţile acestor „specii” analitice. 

Indiferent, însă, de specificitatea modalităţilor prin care se defineşte 
o problemă, este important de reţinut că identificarea corectă sau, 
dimpotrivă, inexactă a subiectului analizei va marca în mod esenţial întregul 
proces analitic. 

O perspectivă imprecisă în formularea problemei va genera multiple 
dificultăţi în argumentarea ipotezelor de lucru şi în susţinerea elementelor 
factuale relevante, aşa cum „identificarea unei pseudo-probleme” riscă să 
ducă la extragerea doar a acelor argumente favorabile susţinerii unei false 
ipoteze.     

  Generarea ipotezelor. La acest nivel este necesară luarea în 
considerare a tuturor ipotezelor plauzibile ce se pot construi pe un subiect, 
urmărindu-se reducerea argumentată a acestora la un număr finit de ipoteze 
de lucru. Pentru a se evita eventuale preconcepţii ale analistului, este 
indicată emiterea de ipoteze alternative/concurente, sens în care se poate 
face apel la: 

▪ logica situaţională. Aceasta rezidă în perceperea situaţiei analizate 
drept o configuraţie unică de fapte, relaţionări şi factori, care necesită 
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înţelegere în propriul context de manifestare, încercându-se identificarea cât 
mai exactă a raportului cauză-efect sau, în cazul în care se referă la 
comportamente subiective (intenţionale), a relaţiei mijloc-scop. 

Astfel, pornind de la fapte cunoscute, referitoare la situaţia analizată 
şi, respectiv, de la înţelegerea configuraţiei factuale specifice unui anumit 
context operaţional, bine delimitat spaţio-temporal, analistul încearcă să 
identifice antecedentele şi consecinţele logice ale acestei situaţii, elaborând 
un scenariu („naraţiune plauzibilă”) cu rol atât retrospectiv (de explicare a 
genezei situaţiei analizate), cât şi prospectiv (de anticipare a unor evoluţii 
probabile). 

În pofida sferei extinse de aplicabilitate, ce permite integrarea unui 
volum crescut de detalii relevante, acest tip de abordare poate întâmpina 
anumite dificultăţi în aplicarea matricelor cauză-efect şi mijloc-scop asupra 
unor realităţi situate în afara sistemului de referinţă al analistului (pentru a 
înţelege „empatic”, de exemplu, deciziile, maniera de acţiune şi sistemul de 
organizare ale unor guverne şi mentalul unor lideri străini);  

▪ aplicarea „teoriei consacrate”. Se postulează că, în măsura în 
care o situaţie satisface un anumit set de condiţii (deduse în baza unor 
generalizări fundamentate pe studiul mai multor stări de fapt anterioare), 
aceasta va evolua, cel mai probabil, după un scenariu similar celor 
prefigurate de elementele precedente, de aceeaşi factură.  

  Deşi prezintă avantajele „economiei de timp” (respectiv al 
posibilităţii ca, prin identificarea elementelor-cheie ale unei probleme, 
detaliile asociate să fie mai uşor de ordonat), această manieră de abordare 
comportă riscul ca, prin uniformizarea situaţiilor, date importante pentru 
evoluţia viitoare a fenomenului „radiografiat” să fie ignorate; 

▪ comparaţia cu antecedente. Constă în extrapolarea asupra unor 
situaţii, stări de fapt ori fenomene actuale a unor evaluări desprinse din 
înţelegerea istoricului problemei, pentru a umple golurile în explicarea 
prezentului.  

Raţionamentul prin comparaţie echivalează cu o „scurtătură” 
convenabilă, atunci când nici datele, nici teoria nu sunt disponibile. Acest 
gen de raţionament comportă, însă, riscul afectării percepţiei asupra situaţiei 
actuale prin raportarea acesteia la precedentul istoric, cu atât mai mult cu cât 
tentaţia analistului de a aduce elementele de noutate în zona familiarului 
tinde să relativizeze criteriile în funcţie de care două situaţii sunt declarate 
comparabile. 
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  Selectarea informaţiilor. Reacţia firească a structurilor de 
intelligence faţă de complexitatea provocărilor mediului de securitate este 
de a-şi orienta eforturile către sporirea volumului de informaţii, când, de 
fapt, premisele unei eficientizări reale a activităţii se creează în baza unui 
aport suplimentar de relevanţă a acestora, respectiv a valorii analitice 
adăugate informaţiilor. 

 În acest scop, analistul trebuie: 
▪ să nu se limiteze la datele ce îi parvin în mod curent, fiind recomandabil 

să intervină în orientarea culegerii de informaţii, atunci când se impune, tocmai 
pentru a putea evalua un număr cât mai mare de ipoteze posibile, inclusiv pe cele 
pe care, din varii motive, emitentul nu le-a luat în considerare; 

▪ să acţioneze pentru „dejucarea” propriului orizont de aşteptare – 
înţeles, în acest context, drept un set de presupoziţii ce pot afecta concluziile 
analitice – întrucât evenimentele care răspund acestor expectaţii sunt, de 
regulă, percepute şi procesate uşor, în timp ce acelea care le contrazic tind să 
fie ignorate sau distorsionate inconştient încă de la momentul percepţiei lor. 

Aşteptările au surse diverse – experienţa, pregătirea profesională, 
normele culturale şi organizatorice – şi predispun analiştii la abordări 
marcate de subiectivism în procesul de înţelegere, organizare şi interpretare 
a informaţiilor. 

 În cazul analistului de informaţii, impactul aşteptărilor şi al 
imaginilor preexistente asupra percepţiei este semnificativ mai mare, 
întrucât analiza de intelligence presupune, cel mai frecvent, gestionarea unor 
situaţii despre care există date fragmentare. 

Ca atare, este necesară suspendarea judecăţii pe durata integrării 
informaţiilor pentru fiecare ipoteză, în condiţiile în care impresia primară 
(care nu este neapărat şi cea corectă) tinde să persiste chiar şi după ce 
volumul informaţiilor relevante creşte semnificativ, continuând să afecteze 
acurateţea percepţiei.  

O asemenea atitudine este cu atât mai bine de luat în calcul, cu cât 
cantitatea de informaţii necesară pentru invalidarea unei ipoteze este sensibil 
mai mare decât cea destinată să susţină formularea acesteia. 

  Evaluarea ipotezelor. Selectarea riguroasă a ipotezelor de lucru 
este necesară pentru descurajarea tentaţiei analistului de a efectua o analiză 
„comodă”, prin utilizarea de raţionamente empirice sau aplicarea unor 
„strategii” de lucru contraproductive, între care: 

● ipoteza satisfăcătoare – selectarea primei ipoteze care apare drept 
„suficient de bună”, în detrimentul examinării tuturor variantelor posibile, 
pentru decelarea, în mod real, a celei optime; 
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● tentaţia ipotezelor facile – ignorarea ipotezelor majore, cu adevărat 
semnificative şi concentrarea asupra unui set restrâns de ipoteze de lucru, 
referitoare la aspecte marginale ale situaţiei analizate; 

● opţiunea confortabilă – asumarea necritică a ipotezei considerate a 
avea cea mai largă susţinere; 

● evitarea argumentelor – descrierea subiectului este însoţită de o 
simplă enumerare a variantelor posibile în explicarea unui fenomen, fără 
expunerea argumentelor care justifică atât alegerea acestora, cât şi 
diferenţierea lor în funcţie de gradul de probabilitate. 

De regulă, ipoteza cea mai probabilă nu este aceea fundamentată de 
cele mai multe argumente, ci varianta căreia i se aduc cele mai puţine 
contraargumente, motiv pentru care, în demersul de selectare a ipotezelor, 
analistul ar trebui să opereze prin eliminarea celor improbabile sau puţin 
probabile, mai degrabă decât să încerce să confirme justeţea celor probabile. 

Un produs analitic bine conceput inventariază toate ipotezele 
raţionale, citează argumentele care susţin raţionamentul de selectare a 
acestora, le ierarhizează utilizând expresii de reprezentare scalară a 
(in)certitudinii şi, totodată, justifică sintetic respingerea alternativelor mai 
puţin probabile. 

  Monitorizarea continuă a informaţiilor nou apărute. În 
condiţiile în care se pot înregistra oricând schimbări „intempestive”, cu 
impact asupra morfologiei mediului de securitate sau pot fi obţinute 
informaţii noi care să modifice semnificativ percepţia asupra unei situaţii 
preexistente, concluziile analitice nu pot fi considerate decât expresia unei 
„radiografii” experimentale, „de lucru”.  

Pentru a reduce premisele unei percepţii distorsionate, analistul trebuie 
să acorde o atenţie deosebită modului în care informaţiile noi interacţionează cu 
rezultatele procesării anterioare, disonanţele reprezentând primul indiciu că 
înţelegerea a ceea ce se întâmplă necesită unele ajustări (în cel mai bun caz) sau 
este incompletă ori chiar eronată. Din această perspectivă, se impune ca 
analistul să monitorizeze evoluţia unui subiect aflat în atenţie şi să evalueze 
constant oportunitatea construirii de ipoteze alternative25. 

În concluzie, date fiind dificultăţile inerente procesării umane a 
informaţiilor complexe, un sistem managerial trebuie:  

– să încurajeze produsele care delimitează clar presupunerile de 
şirurile deductive şi care specifică gradul şi sursa de incertitudine implicată 
în concluzii; 
                                                            
25 Heuer, R.J., op.cit. 
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– să încurajeze analizele care reexaminează periodic problemele 
gestionate, pentru a evita capcanele abordărilor subiective; 

– să sublinieze procedeele care prezintă şi elaborează puncte de 
vedere diferite;  

– să prezinte beneficiarilor atât limitele, cât şi capacităţile analizei de 
informaţii secrete şi să definească un set de aşteptări realiste, în comparaţie 
cu care să fie judecată performanţa analitică.  

 
MMeettooddee  ddee  aannaalliizzăă..  TTiippoollooggiiee,,  ccaarraacctteerriissttiiccii  
  

BBooggddaann  PPRRIISSEECCAARRUU,,  AAddrriiaann  EENNEE  
 

Metodologia analitică nu constituie un secret în condiţiile în care 
există o multitudine de resurse care pot fi accesate fără costuri majore mai 
ales în mediul virtual. În acest context, este important modul în care 
respectivele metode sunt înglobate într-un model de lucru cât mai funcţional 
şi adaptat la cerinţele funcţionale ale organizaţiei.  

Nu există o metodă care să garanteze succesul în analiza de 
intelligence, în condiţiile în care analistul se confruntă, în majoritatea 
situaţiilor, cu date incomplete, timp redus de reacţie şi este implicat în mai 
multe proiecte sau grupuri de lucru care acoperă un spectru variat de 
subiecte.  

Cu toate acestea, practica a demonstrat că există o succesiune de 
cinci paşi care pot fi urmaţi în elaborarea unui produs analitic26: 

(1) definirea problematicii, care poate fi o idee, o temă, o problemă, 
o teorie, un grup de unităţi similare din care se extrag elementele de 
comparat, informaţii istorice sau biografice; 

(2) stabilirea unui set reprezentativ de elemente comparabile. 
Demersul presupune specificarea elementelor-cheie ale situaţiei actuale şi 
identificarea unuia sau mai multor precedente istorice similare, care pot 
aduce clarificări în înţelegerea prezentului; 

(3) extragerea trăsăturilor esenţiale ale elementelor identificate şi 
efectuarea unor analogii. Cu cât numărul potenţialelor analogii este mai 
mare, cu atât probabilitatea de a o selecta pe cea mai potrivită este mai 
crescută. O importanţă deosebită în acest stadiu o are background-ul 
                                                            
26 Campbel, Anthony, coord., An Intelligence Analysis Primer – Six Steps to Better 
Intelligence Analysis, Ottawa, 2008. 
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analistului - cunoştinţe şi experienţe anterioare -, care condiţionează 
percepţia corectă a diferenţelor şi similitudinilor între două situaţii; 

(4) construirea matricei care organizează în mod logic şi inteligibil 
aceste trăsături; 

(5) formularea unor ipoteze, prognoze sau previziuni care pot rezulta 
din corelarea unităţilor de analiză. 

În funcţie de tipul analizei (strategică, tactică sau operaţională) pot 
fi implementate o serie de metode, alegerea acestora rămânând, în ultimă 
instanţă, un atribut al analistului. În cele ce urmează sunt descrise patru 
metode utilizate cu precădere în analiza de intelligence, cu menţiunea că 
acestea nu ar trebui percepute drept reguli stricte. Intercalarea etapelor 
conţinute în metodele respective sau utilizarea acestora în mod 
complementar pot fi utile în momentul în care analistul parcurge paşii 
descrişi anterior. 

I. Analiza de conţinut. Derivată din teoria comunicării şi utilizată 
cu precădere în cadrul ştiinţelor sociale, această metodă constă într-un set de 
tehnici utilizate în identificarea obiectivă şi sistematică a caracteristicilor de 
care dispun mesajele. Concret, aceasta are în vedere27: 

(a) analiza elementelor textuale, izolat sau în interdependenţă, în 
scopul determinării semnificaţiei mesajului transmis. 

Din această perspectivă, pot fi operate trei tipuri de analize 
semantice, respectiv: 1) studiu de tendinţă (constând într-o evidenţiere 
contrastivă a mesajelor transmise de acelaşi emitent în momente diferite); 2) 
analiza contingenţei (în care accentul cade pe interdependenţa dintre 
elementele textuale ale aceluiaşi mesaj); 3) analiza performanţelor, în care 
mesajele sunt comensurate pe baza unui „standard normativ”; 

(b) evaluarea emitentului (vorbitor, scriitor etc.), prin decelarea 
intenţiilor, motivaţiilor şi concepţiei acestuia, fie prin modelul 
reprezentaţional (bazat pe corespondenţa dintre intenţia emitentului şi 
conţinutul mesajului), fie prin modelul instrumental (articulat pe 
concordanţa a trei elemente: intenţia emitentului – conţinutul mesajului – 
ceilalţi factori, în speţă contextul social).  

În cazul acestuia din urmă, comunicarea este concepută instrumental, 
deci mesajul este încadrat într-un proces de persuadare socială, motiv pentru 
care este indicat ca datele analizate să fie coroborate cu date „extra-
textuale”; 
                                                            
27 Chelcea, S.; Mărginean, I.; Cauc, I., Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici, 
Bucureşti, Ed. Destin, 1998. 
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(c) evaluarea reacţiilor receptorului. Din această perspectivă, 
analiza de conţinut, focalizată pe feedback-ul receptorilor, permite 
determinarea impactului pe care mesajele vehiculate în media le produc 
asupra publicului. 

Analiza de conţinut presupune parcurgerea următoarelor etape28: 
(1) formularea temei de ansamblu şi stabilirea corpusului pe care se 

vor aplica metodele analitice menite să confirme sau să infirme o aserţiune 
cu titlu de ipoteză;  

(2) determinarea cadrului teoretic în care se vor înscrie demersurile 
analitice, etapă în care, de obicei, se fac precizări referitoare la:  

• modalitatea în care cercetătorul abordează şi defineşte 
caracteristicile textuale de care urmează să se ocupe, astfel încât tema de 
cercetare să-şi atingă scopul; 

• existenţa ori inexistenţa unei corelaţii semnificative între aspectele 
studiate; 

• delimitarea unităţilor analitice. Prin unitate analitică se înţelege 
componenta minimală care, păstrându-şi autonomia, este interpretabilă la 
nivelul obiectului de cercetare.  

De exemplu, la nivelul unui singur articol nu se poate stabili cât de 
complet este un ziar în felul în care îşi informează cititorii, astfel încât 
„insuficienţele” unui articol pot fi „compensate” într-un alt articol. Este 
necesar, de aceea, să fie analizate toate articolele publicate într-un interval 
anume, unitatea de analiză fiind în acest caz „ansamblul de articole 
publicate în ziarul X în perioada Y”; 

(3) operaţionalizarea demersului analitic (elaborarea unui ansamblu 
de reguli la care se supune activitatea analitică). 

În general, în această fază operează trei mari tipuri de prescripţii, 
respectiv: 

(a) legate de clasificare (este elaborat un sistem de categorii pe baza 
căruia textele urmează a fi clasificate, destinat să funcţioneze ca un filtru 
prin care sunt trecute textele); 

(b) referitoare la unităţile de înregistrare, rezultate din 
descompunerea unităţilor analitice, segmente care, prin distribuire într-una 
din categoriile sistemului, pot servi unei analize cantitative.  
                                                            
28 Neuendorf, Kimberly A.: The Content Analysis Guidebook Online (2002), disponibil la 
adresa: http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/content/. 
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Segmentarea poate atinge nivelul cuvintelor sau al propoziţiilor, însă 
unitatea de măsură ar putea coincide cu unitatea analitică; 

(c) referitoare la unităţile de context, adică acele entităţi situate la 
un nivel imediat superior unităţii de înregistrare. Contextul poate fi imediat 
(fraza pentru cuvânt, paragraful pentru frază etc.) sau general (atitudinea 
ziarului, de exemplu);  

(4) efectuarea analizei de conţinut propriu-zise, prin aplicarea setului 
de reguli stabilit în etapa anterioară asupra corpusului avut în vedere; 

(5) interpretarea datelor selectate. În funcţie de concluziile desprinse, 
interpretarea este urmată fie de confirmarea, fie de infirmarea ipotezei de 
lucru de la care a pornit analiza. 

II. Analiza contextuală presupune studierea unei probleme 
punctuale, a unei părţi, a unui subsistem, recurgându-se la integrarea 
acestora într-un plan general (colectiv, instituţional, istoric), prin 
intermediul unei evaluări interdisciplinare/multilaterale a categoriilor de 
date politico-militare, socio-culturale, economice. 

Acest tip de abordare integrează o problemă în procese şi fenomene 
mai largi, astfel încât să poată fi identificate premise veridice care să facă 
posibilă formularea de ipoteze şi previziuni cu un grad ridicat de 
probabilitate privind evoluţia posibilă a situaţiei analizate - sens în care: 

• presupune înţelegerea trecutului, istoria fenomenului analizat, 
identificându-se precedentele asemănătoare, cu precizarea originii şi a 
dimensiunilor reale ale importanţei lor. Pe acest plan, dificultatea constă în a 
stabili - în baza principiului concordanţei şi prin extrapolarea trecutului - 
configuraţia fenomenelor viitoare; 

• operează prin stabilirea unor tipologii, pattern-uri cu rol de 
consolidare a dimensiunii predictive a produsului analitic. În acest punct, este 
necesară identificarea şi înţelegerea caracteristicilor actuale ale fenomenului 
studiat, semnificaţia şi relaţia sa cu ansamblul din care face parte.  

III. Analiza de trend (sau de tendinţă) este o metodă de 
observare/cercetare a evoluţiei anumitor pattern-uri (matrici relaţionale) 
într-un interval de timp determinat, pentru identificarea manierei în care 
acestea se modifică şi se dezvoltă. Această metodă analitică permite 
stabilirea schimbărilor, scopului acestora, a naturii lor - cantitative sau 
calitative, pozitive sau negative (din perspectiva evaluării impactului asupra 
mediului de securitate)29. 
                                                            
29 Heur, Richards J.; Pherson, Randolph, Structured Analytic Techniques for Intelligence 
Analysis, CQPress, Washington DC, 2011. 
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Ulterior detectării indiciilor unei ameninţări, diagnosticării cauzei şi 
stabilirii vectorilor, studiul matriceal poate fi utilizat pentru a prognoza 
momentul aproximativ când nivelul riscului evaluat atinge valoarea critică, 
precum şi pentru a estima implicaţiile acestuia, anterior materializării. 

Analiza de trend poate fi aplicată în ştiinţele politice, inginerie, 
demografie, însă domeniile în care este utilizată cu maximă eficienţă sunt 
cel financiar-bancar şi tehnologia informaţiei. În sectorul financiar-bancar, 
analiza de trend se regăseşte în eforturile de a înţelege şi de a estima 
transformările produse pe piaţă, întrucât oferă o imagine dinamică asupra 
tuturor dimensiunilor temporale. 

Specialiştii au stabilit existenţa mai multor tipuri de trend: 
ascendente, descendente şi orizontale (în funcţie de reprezentarea grafică, 
care traduce, în fapt, evoluţii pozitive, negative, respectiv liniare) şi pe 
termen scurt, mediu şi lung (în funcţie de criteriul temporal)30. 

IV. Analiza comparativă are rolul de a determina existenţa unor 
elemente identice sau divergente între două sau mai multe unităţi de analiză, 
în scopul elaborării unor ipoteze privind evoluţia unui fenomen31.  

Analiştii utilizează experienţa de cunoaştere derivată din istoria unor 
fenomene similare pentru a completa lacunele în înţelegerea situaţiei 
actuale, plecând de la premisele că:  

• elementele necunoscute ale prezentului sunt presupuse a fi 
asemănătoare celor ale faptului istoric precedent; 

• complexul de forţe care a acţionat în numeroase situaţii anterioare 
este considerat o constantă de evoluţie; 

• rezultatele situaţiei actuale vor fi, probabil, comparabile cu cele 
anterioare; 

• pentru a evita eşecurile din trecut, este necesară adoptarea unui set 
de măsuri corective. 

Astfel, situaţia curentă este interpretată din perspectiva unui model 
conceptual mai mult sau mai puţin explicit, generat de analiza situaţiilor 
similare din alte perioade şi spaţii şi care se bazează pe un singur caz sau pe 
un număr restrâns de cazuri. 

Prin utilizarea acestui gen de analiză pot fi sesizate juxtapuneri, 
similitudini sau diferenţe care orientează percepţia asupra fenomenului 
studiat şi facilitează elaborarea unor ipoteze plauzibile privind evoluţiile 
sale ulterioare. 
                                                            
30 Ibidem. 
31 How to Write a Comparative Analysis, disponibil online la www.fas.harvard.edu 
/wricntr/documents/ComparativeAnalyisis.html. 
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Cea mai productivă utilizare a analizei comparative constă, însă, în 
emiterea de ipoteze şi accentuarea diferenţelor între unităţile tratate/abordate 
prin contrast. Comparaţia poate sugera prezenţa/influenţa unor variabile care 
nu sunt vizibile imediat în situaţia analizată sau poate stimula imaginaţia 
pentru conceperea unor explicaţii/posibile rezultate care, altfel, nu ar fi 
sesizate de analist.  

În pofida beneficiilor reliefate, admiterea implicită a lipsei 
informaţiilor pentru cunoaşterea situaţiei analizate şi lipsa unei teorii 
relevante, care să poată relaţiona fenomenul studiat cu alte cazuri 
comparabile, creşte semnificativ potenţialul de eroare în formularea 
concluziilor. Există riscul ca analogiile constatate să se dovedească a fi pur 
întâmplătoare, ceea ce impune utilizarea cu precauţie a acestui tip de 
analiză. 

În cadrul analizei comparative, procesul analitic presupune utilizarea 
unor instrumente logice, precum clasificări, definiţii, analogii, în 
conformitate cu următoarele principii: 

• comparaţia poate fi validă în măsura în care se realizează doar între 
elemente de aceeaşi factură, pretabile a fi analizate în acest mod; 

• termenii utilizaţi trebuie analizaţi în conexiunile lor reale, prin 
considerarea contextului socio-economic, politic şi cultural din care au 
rezultat; 

• în evaluarea elementelor supuse analizei trebuie să fie luată în 
calcul semnificaţia lor iniţială, dar şi cea derivată din evoluţia ulterioară32. 

În vederea furnizării unui sprijin decizional cât mai adecvat sunt 
implementate, în principal, două metode derivate din ştiinţele economice şi 
implementate cu success în mediul de business: analiza SWOT şi analiza 
cost-beneficiu.  

V. Analiza SWOT - puncte-forte şi 
vulnerabilităţi, interne şi externe. 
Considerată un instrument eficient în 
activitatea de auditare şi prognoză, respectiv 
în gestionarea etapelor incipiente ale 
planificării unei operaţiuni, analiza SWOT 
este larg utilizată în ultimii ani, fiind 

aplicată cu precădere în managementul strategic33. 
                                                            
32 Lor, Peter, International and Comparative Librarianship, capitolul IV – Methodology in 
Comparative Studies, proiect, aprilie 2011.  
33 Heur, Richards J.; Pherson, Randolph, op.cit. 
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Confruntat cu o situaţie complexă, care se impune soluţionată într-un 
timp determinat, analistul trebuie să-şi limiteze eforturile, respectiv să se 
concentreze asupra chestiunilor cu cel mai mare impact, putând utiliza 
SWOT drept cadru de identificare a acestor aspecte critice. În atare situaţie, 
însă, este indicată validarea rezultatelor furnizate de SWOT prin aplicarea 
altor metode analitice. 

Analiza SWOT consistă în identificarea şi extragerea aspectelor 
esenţiale ale problemei, respectiv organizarea acestora pe următoarele 
dimensiuni: 

(1) SStrenghts – punctele tari, calităţile (de ex.: expertiza într-un 
anumit domeniu, relaţiile personale, prestigiul); 

(2) WWeaknesses – punctele slabe, defectele (ex.: absenţa anumitor 
cunoştinţe ori resurse de altă natură, costurile, puterea ţintei)34; 

(3) OOpportunities – oportunităţile derivate din conjunctura 
fenomenului (ex: surse deschise, Internet, cursurile de pregătire, modelul de 
acţiune asumat); 

(4) TThreats – ameninţările pentru evoluţia situaţiei sau a 
fenomenului avut în vedere (ex.: un context nepotrivit, care poate deveni 
distructiv)35. 

În alcătuirea raportului de analiză este necesară respectarea unui 
format general:  

● elaborarea părţii narative (una-două pagini), care trebuie să fie bine 
organizată şi să conţină cele mai recente date privind entitatea analizată; 

● întocmirea tabelului care cuprinde cele mai semnificative aspecte 
interne pozitive (SS) şi negative (WW), precum şi cele mai influente aspecte 
externe pozitive (OO) şi negative (TT). 

Itemii specificaţi în tabel trebuie să fie descriptori concişi, dar 
relevanţi pentru situaţia analizată, distribuţia acestora însemnând, după caz, 
că o singură categorie poate conţine mai mult de unul sau niciunul dintre 
elementele identificate (de exemplu, avantajele evidente ale unei anumite 
situaţii pot să nu prezinte relevanţă din perspectiva scopului analizei).  

Descriptorii distribuiţi în categoriile conotate negativ (W şi T) 
necesită o atenţie specială, aceştia fiind examinaţi inclusiv din perspectiva 
posibilităţii de a li se diminua potenţialul nociv de manifestare sau chiar de a 
fi transformaţi în avantaje/calităţi. 
                                                            
34 (1) şi (2) reprezintă aspecte care caracterizează intrinsec situaţia sau evoluţia studiată. 
35 (3) şi (4) constituie factori extrinseci prin raportare la situaţia/evoluţia studiată. 
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Scopul acestei metode este de a izola probleme fundamentale, pentru 
a facilita o abordare strategică a situaţiei în ansamblu, fiind, prin urmare, 
decisivă acurateţea procesului de identificare a itemilor susceptibili de a fi 
înscrişi în tabelul SWOT. 

VI. Analiza cost-beneficiu. Se realizează 
prin luarea în considerare a raportului dintre 
beneficiile aduse şi costurile acestora, în baza căreia 
factorii de decizie pot selecta, dintr-o serie de 
variante, modalitatea de acţiune care permite 

utilizarea cea mai judicioasă a resurselor36. 
Concepută iniţial ca tehnică de estimare sistematică a eficienţei 

impactului unei strategii de intervenţie socială, această metodă este 
preferată, în prezent, în special în sfera economicului, dat fiind că permite 
ierarhizarea soluţiilor în funcţie de eficienţă şi de cuantificarea costurilor pe 
care le implică.  

Independent de situaţiile în care primează eficienţa, analiza cost-
beneficiu este un instrument util în evaluarea complexă a oricărei acţiuni, 
putând răspunde, prin extrapolare, nevoilor de raţionalizare a tuturor 
tipurilor de decizie. 

Aplicarea acestei metode presupune identificarea tuturor 
efectelor semnificative ale unei opţiuni de acţiune, clasificarea acestora 
în costuri şi beneficii - concepte ex post (care descriu ceea ce se întâmplă 
ulterior), respectiv selectarea deciziei prin aplicarea Criteriului Kaldor-
Hicks - potrivit căruia unei acţiuni ar trebui să i se dea curs doar dacă ceea 
ce se câştigă implică o îmbunătăţire a situaţiei iniţiale, în plus faţă de 
compensarea totală a ceea ce se pierde37. 

În deciziile privind gestionarea cheltuielilor publice, această metodă 
constituie principalul cadru analitic şi presupune enumerarea sistematică a 
tuturor costurilor şi beneficiilor, tangibile şi intangibile (adesea dificil de 
cuantificat). Analiza cost-beneficiu a fost utilizată intensiv după cel de-al 
doilea război mondial, încorporând descrierea balanţei finale a diverselor 
proiecte de acţiune, precum şi a regulii de a alege între diferitele variante, 
conform preferinţelor celor care decid. 
                                                            
36 Tevfik F. Nas, Cost-Benefit Analysis: Theory and Application, Editura Sage, 1996. 
37 Dezvoltat de John Hicks şi Nicholas Kaldor în articolele „The Foundation of Wellfare 
Economics” şi „Wellfare Propositions in Economy and Interpersonal Comparison of 
Utility” publicate în The Economic Journal, vol.49, No.195 şi 196. 



Ghidul analistului de intelligence 

61 

În unele cazuri, analiza cost-beneficiu permite evaluarea impactului 
unei situaţii sau acţiuni proiectate, atât în plan intern (efectul asupra 
actorilor şi parametrilor situaţiei), cât şi extern (efectul asupra variabilelor 
din afara cadrului în care se acţionează). Alteori, analiza se aplică 
secvenţial, doar asupra unor etape sau componente.  

Metodologia de lucru presupune parcurgerea a 5 etape: 
(1) identificarea proiectului/proiectelor de analizat; 
(2) determinarea tuturor categoriilor de efecte; 
(3) estimarea impactului, căruia i se asociază o valoare monetară: 

efectele favorabile vor fi înregistrate ca beneficii, celelalte drept costuri 
(demers care ia în calcul inclusiv evoluţia în timp a acestora); 

(4) calcularea beneficiului net (prin operarea diferenţei între totalul 
beneficiilor şi cel al costurilor); 

(5) selectarea celui mai eficient proiect. 
Aplicarea metodei necesită precauţie în ceea ce priveşte luarea în 

considerare a circumstanţelor, respectiv contextualizarea problemei. Regula 
de bază utilizată este cea a selectării variantei de acţiune care produce cel 
mai mare beneficiu net. În situaţia în care se estimează că oricare dintre 
proiecte produce un beneficiu net negativ, cea mai eficientă soluţie ar putea 
fi inacţiunea. 

În plus faţă de măsurarea/compararea costurilor şi beneficiilor, 
analistul trebuie să se concentreze asupra impactului pe care aplicarea unui 
plan/proiect îl are asupra distribuţiei acestora. Astfel, este disponibil un set 
de întrebări pentru a clarifica chestiunea impactului distribuţiei: 

• pentru beneficii: 
(1) Care este ţinta sau obiectivul operaţiunii, cine ar trebui să 

beneficieze? 
(2) Cine beneficiază de fapt? (răspuns uneori dificil de decelat)  
(3) Cât de mare este beneficiul total al operaţiunii? 
(4) Care este distribuţia beneficiilor în rândul celor care se implică? 
(5) Care este distribuţia investiţiilor şi resurselor relevante pentru 

actualii şi potenţialii beneficiari? 
• pentru costuri: 
(1) Cine ar trebui să suporte costurile operaţiunii? 
(2) Cine plăteşte, în prezent, costurile operaţiunii?  
Identificarea persoanelor sau grupurilor responsabile ar trebui să ia 

în considerare nu doar efectele imediate, ci şi efectele sale indirecte. 
(3) Care este costul total al operaţiunii?  
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Uneori, evaluarea include costuri psihologice, sociale şi economice 
nereflectate de cheltuieli, fiind costuri generate chiar de derularea 
operaţiunilor.  

(4) Cum sunt distribuite costurile în rândul celor care răspund de 
respectiva operaţiune? 

(5) Care este distribuţia curentă a investiţiei de resurse pentru 
persoanele care plătesc în prezent, precum şi în viitor? 

Pornind de la premisa că adoptarea deciziilor este un proces raţional, 
analiza cost-beneficiu foloseşte în principal valorile monetare ca standard de 
măsurare. Obiectivul fundamental al utilizării metodei este de a determina în 
ce condiţii investiţia de resurse într-o acţiune este avantajoasă. 

În analiza de intelligence, această metodă se poate folosi inclusiv 
prin atribuirea de valori numerice principalelor efecte cu impact asupra 
securităţii naţionale pe care le poate genera iniţiativa unei entităţi ostile 
statului. 

* 
Pentru a anticipa şi, posibil, modela viitorul, promovarea 

strategiilor în domeniul securităţii naţionale solicită prognoze suficient de 
exacte şi de fundamentate cu privire la: trenduri economice, dezvoltarea 
tehnologică, modificarea formelor de luptă şi a procedeelor de ducere a 
acesteia (îndeosebi pentru formele atipice de conflict, precum războiul 
împotriva terorismului), evoluţia diferitelor tipuri de agresiuni 
informaţionale etc. 

 
Prognoza. În condiţiile atenţiei crescute 

acordate, în ultima perioadă, componentei 
predictiv-anticipative a produselor analitice, 
apreciem oportună alocarea unui spaţiu mai 
amplu  descrierii  prognozei  ca  „macro-metodă” 
(în măsura în care subsumează un întreg ansamblu 
de metode şi tehnici) capabilă să satisfacă 

exigenţele actuale în materie de analiză a informaţiilor de securitate 
naţională38.  

Prognoza încearcă să identifice posibile evenimente din viitor, 
gradul de probabilitate a apariţiei lor, precum şi potenţialul impact al 
acestora asupra intereselor de securitate naţională, comunicarea unor 

                                                            
38 Niţă, Cristian, Prognoza, Editura I.N.I, 1997. 
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estimări/predicţii exacte, în timp util, conferind decidenţilor politici baza 
pentru fundamentarea unor măsuri defensive destinate prevenirii şi 
contracarării unor ameninţări iminente sau posibile. 

Deţinerea de informaţii reduce efectul de surpriză (starea de 
incertitudine cu privire la posibilele direcţii de acţiune) şi facilitează 
implementarea unor măsuri preemptive sau defensive (post factum) legate 
de evoluţia factorilor majori de risc şi a ameninţărilor la adresa securităţii. 

Realizarea unei predicţii autentice este condiţionată de identificarea 
de către analist a părţilor componente ale unui eveniment/fenomen, precum 
şi a fenomenelor convergente (care determină existenţa unei predicţii în 
baza principiului cauză-efect) şi divergente (care „inhibă” predicţia). 

Fenomenele divergente (loviturile de stat, asasinatele, acţiunile 
teroriste, greu de previzionat prin însăşi natura conspirativă şi clandestină a 
aspectelor pregătitoare) - care apar independent de voinţa statelor - generează 
dificultăţi în formularea unei predicţii. Aceste evenimente specifice pot fi 
descrise ca probabilităţi, însă nu pot fi anticipate în aceeaşi măsură cu 
fenomene mai ample (declanşarea unui război mondial, colapsul Germaniei 
naziste ori al URSS, escaladarea conflictului dintre două state, noi direcţii de 
politică externă ale unor state, căderea unui regim politic etc.). 

Formularea corectă a predicţiei este condiţionată de identificarea 
forţelor care acţionează asupra unei entităţi, atât în prezent, cât şi în 
perspectivă, de previzionarea schimbărilor survenite în acestea de-a lungul 
timpului, respectiv de suficienţa argumentării în formularea opiniei.  

În realizarea unei prognoze, analiştii circumscriu un pericol, pe care 
ei îl percep ca fiind plauzibil şi cu un grad sporit de periculozitate, în baza 
unor indicatori/variabile (componentele spaţială şi temporală; mecanismele 
declanşatoare; modalităţile şi formele de manifestare; factori favorizanţi ori 
inhibatori; probabilitatea de apariţie/manifestare; potenţialul impact asupra 
securităţii naţionale etc.), cu ajutorul cărora formulează proiecţii cu privire 
la posibila derulare în viitor a unor evenimente39.  

Identificarea corectă a factorilor cheie care vor acţiona asupra 
problemei vizate, respectiv prezentarea argumentată a posibilelor scenarii de 
evoluţie şi a modalităţilor de contracarare a posibilelor efecte oferă 
beneficiarilor de informaţii posibilitatea de a acţiona în direcţia rezultatului 
previzionat, pentru a-l transforma într-unul favorabil. 
                                                            
39 Flyvbjerg, Bent, Curbing Optimism Bias and Strategic Misrepresentation in Planning: 
Reference Class Forecasting in Practice, European Planning Studies Vol. 16, No.1, 
ianuarie 2008. 
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Redactarea unei prognoze presupune parcurgerea următoarelor 
etape: 

(a) identificarea variabilelor. 
Exemplu: în ţara X, analiştii presupun că forţele de securitate loiale 

Puterii reprezintă cheia supravieţuirii regimului. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar 
amplifica nemulţumirile sociale generate de deteriorarea nivelului de trai, pe 
care guvernul o maschează în statisticile oficiale? 

(b) estimarea posibilelor influenţe ale variabilelor identificate. 
Exemplu: chiar dacă forţele de securitate reprezintă „cheia 

regimului”, ce s-ar întâmpla dacă exercitarea atribuţiilor acestora (precum 
culegerea de informaţii) ar fi afectată de dezvoltarea „germenilor 
neîncrederii” printre tinerii ofiţeri, care,  ulterior, ar putea să nu mai respecte 
ordinele „ofiţerilor seniori” de a contracara eventualele tulburări ale liniştii 
publice? 

(c) identificarea acelor evenimente declanşatoare care ar putea 
determina direcţii şi dinamici alternative.  

Exemplu: o ameninţare reală la adresa regimului ar putea fi 
declanşată/activată de anumiţi factori, precum: (1) o mai mare expunere 
mediatică a actelor de corupţie în care sunt implicaţi reprezentanţi ai elitei 
politice; (2) colapsul reţelelor de distribuţie a alimentelor de bază; (3) 
creşterea gradului de incertitudine cu privire la siguranţa personală în 
mediul elitelor militare şi/sau administrative; 

(d) evaluarea unor indicatori care ar putea semnala creşterea sau 
descreşterea pericolului la adresa securităţii naţionale: 

• situaţia politică, respectiv transparenţa sistemului de guvernare, 
legitimitatea instituţiilor statului, gradul de instituţionalizare, sprijinul 
armatei ş.a.; 

• situaţia militară/de securitate, în principal evaluarea controlului 
statului asupra factorilor de securitate, a profesionalismului forţelor de 
securitate şi eficacităţii acestora, a existenţei unor provocări din partea 
grupărilor înarmate non-statale şi a grupărilor criminale, a proliferării 
armelor convenţionale ş.a.; 

• situaţia economică, cu precădere evaluarea unor factori cu 
potenţial impact asupra procesului de luare a deciziilor - forţa de muncă şi 
rata şomajului, inflaţia şi balanţa comercială, politica macroeconomică şi 
stabilitatea economiei, infrastructura şi asigurarea resurselor primare; 

• situaţia socială: coeziune socială, criminalitate, sănătate, stabilitate 
demografică; 
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• situaţia externă, respectiv implicarea în organizaţii multilaterale, 
relaţiile regionale, vulnerabilitatea geostrategică, alianţe/parteneriate 
internaţionale; 

(e) redactarea unor scenarii alternative privind modelarea viitorului 
pornind de la variabilele şi indicatorii identificaţi.  

Obiectivul primordial al prospectării analitice a viitorului este acela 
de a reduce potenţialul de evoluţie liberă, necontrolată a situaţiilor, printr-o 
evaluare riguroasă a unui număr cât mai mare de variante posibile de 
devenire. Transpus în limbaj specializat, obiectivul prognozei este acela de a 
fundamenta adoptarea, în prezent, a acelor decizii capabile să prevină 
materializarea evoluţiei indezirabile a unor factori de risc, în viitor. 
 

* 
 

În elaborarea unui studiu anticipativ sau a unui produs care îşi 
propune să ofere o imagine cât mai corectă asupra unor evoluţii posibil a fi 
înregistrate în cazul subiectului analizat, se disting, în principal, două 
metode: analiza scenariilor şi delphi.  

Metoda scenariilor. Scenariile sunt utilizate, în general, pentru 
explorarea posibilelor condiţii de manifestare a unei situaţii, plecând de la 
un set de propuneri/ipoteze de lucru, fiecare scenariu reprezentând un viitor 
plauzibil distinct. Scenariile oferă utilizatorilor de informaţii o imagine a 
probabilităţii desfăşurării evenimentului, în situaţia în care aceştia se 
centrează pe un anumit curs al acţiunii dintr-o situaţie complexă ce nu poate 
fi cuantificată40.  

În activitatea de informaţii scenariile reprezintă „tipare-model” ale 
obiectivului/evenimentului studiat, scopul alcătuirii unui scenariu fiind 
evidenţierea unor factori majori care influenţează viitorul, în vederea 
anticipării şi formulării unui răspuns adecvat. 

Scenariile trebuie să furnizeze răspunsuri pentru două tipuri de 
întrebări: (1) sub ce formă şi în ce scop se poate construi o ipoteză? şi (2) 
care sunt posibilităţile de acţiune, în fiecare etapă, pentru a preveni, 
schimba sau facilita o anumită evoluţie? 

Prin „scrierea de scenarii” se urmăreşte construirea unei suite logice 
de evenimente, prin intermediul căreia, plecând de la situaţia prezentă, să se 
poată anticipa, pas cu pas, evoluţia viitoare a unui eveniment, punctele 
                                                            
40 Moniz, Antonio, Scenario Building Methods as a Tool for Policy Analysis, IET, UNL-
FCT, European Science Foundation, septembrie 2005, disponibil online la adresa: 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8094/. 
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critice potenţiale, eventualele alternative de evoluţie, respectiv evaluarea 
acestora în funcţie de unul sau mai multe criterii. 

Capacitatea de a construi scenarii valabile depinde de specialitatea şi 
nivelul de pregătire de care dispun analiştii, de tipurile de modele şi 
criteriile pentru care aceştia optează, precum şi de măsura în care se respectă 
condiţia esenţială de plauzibilitate (chiar dacă limitele acestui concept sunt 
destul de relative). 

Principalele etape în procesul de construire a unui scenariu sunt41: 
• stabilirea unei presupuneri iniţiale, care constă în alegerea stării 

dezirabile către care pot evolua evenimentele („viitorul referent”); 
• decelarea factorilor care vor impune, în punctele nodale ale 

evoluţiei, alegerea variantelor potenţiale; 
• studiul contextului în care va evolua sistemul (identificarea 

factorilor esenţiali şi impactul lor asupra sistemului respectiv); 
• cunoaşterea detaliată a structurii sistemului; 
• determinarea - în baza unei cunoaşteri detaliate a structurii 

sistemului - a tendinţei generale de dezvoltare a acestuia, pornind de la 
premisa că asupra sa nu se exercită acţiuni exogene voluntare (selecţia 
include variantele contrastante, la care se ajunge prin exagerarea anumitor 
valori ale parametrilor, tocmai pentru a le putea studia mai bine importanţa - 
scenariile pesimiste, scenariile optimiste etc.). 

În funcţie de caracterul lor, scenariile pot fi încadrate în două 
categorii: descriptive şi prescriptive.  

● Abordarea descriptivă utilizează, în special, metoda extrapolării, 
pornind de la identificarea variabilelor prezente şi evaluarea indicatorilor 
care ar putea determina direcţii şi dinamici alternative. De regulă, scenariile 
descriptive sunt utilizate în realizarea unor predicţii, pe termen scurt şi 
mediu, asupra organizaţiilor/societăţilor care rezistă schimbării şi îşi menţin, 
pe cât posibil, cursul de evoluţie sau asupra unor procese unde nu există ori 
nu se întrevede apariţia unui factor perturbator care să modifice total situaţia 
prezentă.  

Acest tip de abordare nu este, însă, util în realizarea unor proiecţii pe 
termen lung, întrucât nu ia în considerare factorii-motrici care ar putea 
determina direcţii de evoluţie alternative (de exemplu, noile descoperiri 
tehnologice sau evoluţiile înregistrate în domeniul studiat). 
                                                            
41 Kosow, Hannah; Gabner, Robert, Methods of Future and Scenario Analysis, DIE 
Research Project “Development Policy: Questions for the Future”, Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik, Bonn, 2008. 
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● Abordarea prescriptivă are drept scop elaborarea unor 
proiecţii/scenarii anticipative, respectiv descrierea succesiunii 
evenimentelor care ar putea conduce la modelul prognozat şi indicarea 
strategiilor de acţiune/atitudinilor preferabil a fi adoptate pentru a se 
preveni/contracara potenţiale riscuri şi ameninţări.  

Principalele metode utilizate în „redactarea scenariilor” sunt: 
(1) Modelul bazat pe experienţă este construit fie pe baza 

argumentaţiei analogice, fie pe a celei istorice şi presupune utilizarea 
cunoştinţelor dobândite anterior în vederea rezolvării noilor probleme 
apărute. Analistul interpretează noua situaţie prin raportarea la o speţă 
anterioară similară (un model similar) utilizând informaţia şi cunoştinţele 
acelei situaţii (duplicarea modelului); 

(2) Aplicaţia contextuală este utilizată în identificarea concordanţei 
plauzibile a evenimentelor într-un anumit domeniu şi relaţionarea acelei 
concordanţe cu potenţiale evenimente dintr-un domeniu diferit.  

Metoda a fost folosită, în special, în evaluările tehnologiei aplicate 
(spre exemplu, proiecţii privind dezvoltarea domeniului microcipurilor, 
respectiv realizarea unui dispozitiv miniaturizat de supraveghere video, util 
în prevenirea criminalităţii); 

(3) Analiza impactului încrucişat vizează identificarea şi examinarea 
tuturor modalităţilor prin care un factor influenţează mediul unde se 
manifestă, precum şi impactul asupra unui alt fenomen dintr-un mediu 
diferit, însă, conexat cu primul.  

Operaţionalizarea GPS-ului a permis dezvoltarea unor tipuri de 
muniţie de înaltă precizie şi a determinat modificări în activitatea de 
informaţii militare şi schimbarea tacticii de luptă. 

Ulterior finalizării scenariilor, activitatea analistului de informaţii 
presupune monitorizarea evoluţiei variabilelor care ar putea modifica 
situaţia prezentă şi identificarea indicatorilor care să ateste deplasarea către 
un anumit scenariu sau combinaţie de scenarii. Acest fapt va determina, pe 
de o parte, redefinirea priorităţilor informative prin raportare la dinamica 
situaţiei (şi, implicit, recalibrarea dispozitivelor informative) şi, pe de altă 
parte, trasarea unor posibile direcţii de acţiune pe care trebuie să le aibă în 
vedere beneficiarii informaţiilor. 

Metoda Delphi. Frecvent comparată/asociată metodei scenariilor, 
acest tip de abordare este, însă, de preferat din raţiuni de exactitate/acurateţe 
a previziunilor formulate, fiind utilizată pentru: elaborarea unei liste cât mai 
complete de evenimente viitoare posibile, estimarea datei probabile de 
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apariţie a unui nou eveniment/fenomen, evidenţierea structurii nevoilor, 
precum şi a resurselor ce pot apărea în viitor. 

Etapele principale ale aplicării metodei sunt: enunţarea temei 
studiate; alcătuirea grupului de conducere a anchetei; elaborarea listei 
specialiştilor care vor fi consultaţi; familiarizarea grupului consultat cu 
problemele ce vor fi abordate (material preliminar, bibliografie minimală, 
punctaj tematic etc.); rundele (metoda se desfăşoară în 4-6 runde, până la 
obţinerea unui anumit grad de „convergenţă” a opiniilor)42. 

Runda I - Participanţii completează individual un chestionar cu 
privire la evenimente cu probabilitate ridicată de producere, în baza căruia 
se elaborează o listă de evenimente viitoare posibile. 

Runda a II-a - Se răspunde la întrebări despre data probabilă de 
apariţie a unui eveniment sau importanţa/oportunitatea unor obiective 
viitoare şi a mijloacelor de realizare a acestora. Prelucrarea răspunsurilor 
presupune cumularea datelor, ordonarea şirului obţinut, respectiv  alegerea  
valorii centrale  (mediane),  a  celei  mai  frecvente  (modul/moda)  sau 
calcularea mediei ponderate a opiniilor pentru a obţine, în final, dispersia şi 
abaterea medie pătratică. 

Runda a III-a - Participanţilor care se situează în afara intervalelor 
centrale li se solicită fundamentarea opiniilor exprimate sau, eventual, 
revizuirea acestora, grupul de coordonare introducând o ordonare/clasificare 
a răspunsurilor primite. La final, se recalculează mărimile statistice care 
caracterizează noua serie dinamică. 

Runda a IV-a - Rezultatele rundei anterioare sunt comunicate 
participanţilor, cărora li se solicită să formuleze o nouă estimare. 

Începând cu runda a III-a, se măsoară gradul de convergenţă a 
părerilor exprimate, ancheta putând continua până când numărul 
participanţilor care împărtăşesc aceeaşi părere sau păreri apropiate este 
considerat suficient de mare, moment în care rezultatele sunt centralizate. 

Elementul metodologic caracteristic metodei Delphi este informarea 
permanentă a experţilor, chestionarele fiind astfel concepute încât să 
exercite o retro-influenţă asupra rezultatelor înregistrate în etapele iniţiale. 

                                                            
42 Green, Kesten C., Armstrong, J. Scott and Graefe, Andreas Monash, Methods to Elicit 
Forecasts from Groups: Delphi and Prediction Markets Compared, MPRA Paper No. 
4999, noiembrie 2007, disponibil online la adresa: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4999/. 
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TTeehhnniiccii  ddeessttiinnaattee  eevviittăărriiii  „„ttrraasseeeelloorr””  mmeennttaallee  şşii  ssttiimmuullăărriiii  
ccrreeaattiivviittăăţţiiii..  TTiippoollooggiiee,,  ccaarraacctteerriissttiiccii  

  
FFeelliicciiaa  RRĂĂDDOOII  

 
  Punerea sub semnul întrebării a 

presupunerilor (preconcepţiilor)  
Analistul este dator să reflecteze – în 

orice situaţie – la validitatea/corectitudinea 
ipotezelor de lucru, pre-elaborate sau preluate 
necritic, în perspectiva fundamentării unei 
explicaţii raţionale asupra unei probleme. 

Experienţa a demonstrat că, în multe 
dintre situaţiile în care judecăţile analitice s-au 
dovedit a fi eronate, nu informaţiile greşite au 
fost cauza, ci faptul că analistul a făcut una sau 

mai multe presupuneri incorecte, fără să le pună la îndoială valabilitatea. 
  Relativizarea propriilor judecăţi analitice. Este esenţial ca 

analiştii să evalueze cu obiectivitate gradul de sensibilitate a judecăţii lor 
finale la modificările oricărei variabile esenţiale sau ale factorilor 
determinanţi din analiză. Dacă un analist nu acceptă situaţia ipotetică în care 
un element ar putea determina schimbarea perspectivei analitice, există 
riscul ca propriul tipar mental să fie atât de consolidat încât acesta să nu 
poată percepe contra-argumentele. 

  Identificarea modelelor alternative. Este dezirabil ca analiştii să 
identifice perspective  alternative  la  propriile  modele  de  interpretare  a  
datelor,  căutând mai curând puncte de vedere contrare decât viziuni situate 
în acord cu propriile enunţuri.  

Unele modele presupun ca o parte dintre cei implicaţi în procesul de 
analiză să fie din afara departamentului în care a fost elaborat un produs 
analitic, respectiv analişti care nu au cunoştinţe specializate despre subiect – 
fapt ce le permite să identifice mai uşor presupunerile, alternativele ascunse, 
respectiv să aprecieze măsura în care concluziile sunt adecvat argumentate.  

  Gândirea din perspective diferite. Un factor ce poate afecta 
calitatea procesului analitic îl reprezintă incapacitatea analistului de a 
aborda date familiare dintr-o perspectivă diferită. Jucătorul de şah îşi poate 
evalua relativ uşor opţiunile proprii, însă este mult mai dificil să vadă 
piesele de pe tabla de şah din multiple perspective, inclusiv cea a 
adversarului, şi să anticipeze reacţia acestuia la următoarea sa mutare.  
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Cunoaşterea perspectivelor alternative este posibilă prin abordarea 
aceleiaşi probleme din unghiuri diferite, ceea ce presupune formularea de 
întrebări diferite. Aceste tehnici au ca rezultat demontarea tiparului mental, 
prin asumarea de către analişti a unor roluri atipice (diferite şi neobişnuite).  

  Gândirea retroactivă. Ca exerciţiu intelectual, analistul porneşte 
de la presupunerea că un eveniment cu totul improbabil s-a întâmplat cu 
adevărat, apoi, printr-o ipotetică plasare în viitor, încearcă să-şi explice 
„cum s-a putut întâmpla aşa ceva”, gândindu-se ce ar fi trebuit să se fi 
întâmplat cu 6 luni înainte, care să pregătească rezultatul de acum şi aşa mai 
departe, până în prezent. 

 Gândirea retroactivă schimbă focalizarea: de la „ce se poate 
întâmpla?” la „cum se poate întâmpla?”. Plasându-se în viitor, analistul are 
o perspectivă care-i permite să nu se limiteze la evaluarea variabilelor 
situaţiei prezente şi să descopere că poate construi un scenariu plauzibil 
pentru un eveniment care, anterior, părea neplauzibil. 

Acest gen de tehnică este, în mod particular, utilă în analiza 
evenimentelor cu o probabilitate scăzută de a se produce, dar cu consecinţe 
foarte grave în cazul materializării. 

  Globul de cristal. Funcţionează similar tehnicii anterioare. 
Analistul îşi imaginează că o „sursă de informaţii” perfectă (glob de cristal) 
a afirmat că o anumită presupunere este greşită, situaţie în care încearcă să 
creeze un scenariu menit să explice „traseul logic” ce a stat la baza 
presupunerii respective. Dacă rezultă un scenariu plauzibil, atunci 
presupunerea este contestabilă. 

  Jucarea unui rol. Această tehnică este utilizată, în mod curent, 
pentru a depăşi constrângerile şi inhibiţiile care limitează spaţiul propriei 
gândiri. Simpla încercare a analistului de a-şi imagina cum va gândi şi va 
reacţiona un lider sau o entitate din altă ţară nu este îndeajuns. Analistul 
trebuie să devină, într-un anume sens, persoana/entitatea al cărei rol şi-l 
asumă. Doar „trăind” acest rol, analistul îşi poate depăşi tiparele mentale şi 
poate descoperi conexiuni între fapte şi idei care ies din tiparele obişnuite.  

Un plus de eficienţă a acestei tehnici se asigură în cazul unei 
interacţiuni de grup, în care diferiţi analişti preiau roluri diferite, de obicei în 
contextul unei simulări organizate. Schimbând rolurile, participanţii văd 
problema în context diferit.  

  Avocatul diavolului. Cel care îşi asumă acest rol apără un punct 
de vedere minoritar, indiferent dacă este sau nu de acord cu acesta. 
Obiectivul constă în expunerea interpretărilor contrare, pentru a arăta cum 
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presupunerile şi imaginile alternative pot contura o alternativă plauzibilă, 
generând o nevoie suplimentară de a argumenta punctul de vedere 
dominant.  

  Învăţarea din surprize. Analiştii trebuie să păstreze o evidenţă a 
evenimentelor neaşteptate şi să reflecteze profund asupra semnificaţiilor şi a 
consecinţelor induse de acestea. În context, este important să evalueze 
măsura în care surprizele, chiar mici, s-ar fi putut anticipa prin eventuale 
ipoteze alternative.  

 Un eveniment neaşteptat poate fi uşor trecut cu vederea, însă o 
surpriză de proporţii poate reprezenta primul indiciu că propria înţelegere 
asupra faptelor necesită unele adaptări, fiind în cel mai bun caz incompletă, 
dacă nu chiar greşită. 

  Judecata amânată. Principiul judecăţii amânate presupune 
separarea fazei de generare a ideilor de cea a evaluării acestora, respectiv 
amânarea acesteia din urmă până ce sunt emise toate ideile posibile. Această 
abordare este contrară procesului natural - gândire şi evaluare simultană a 
ideii. Generarea ideilor trebuie să fie un proces necritic, neconstrâns şi 
necondus, o atitudine critică descurajând imaginaţia, indiferent dacă se 
manifestă ca autocenzură sau ca răspuns la teama de evaluări critice din 
partea colegilor sau superiorilor.  

  Fertilizarea încrucişată de idei. Ideile trebuie combinate între 
ele pentru a obţine mai multe idei, de cele mai multe ori, chiar mai bune. 
Dacă gândirea creativă presupune formarea de noi legături între concepte 
anterior nerelaţionate sau slab relaţionate, atunci creativitatea va fi stimulată 
de orice activitate care juxtapune, în moduri inedite, mai multe concepte. În 
acest sens, interacţiunea cu alţi analişti este cu atât mai indicată. 
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MOTTO: „Consider că tot ceea ce 
depăşeşte banalitatea cotidiană 
constituie un lucru demn de a fi 
semnalat, analizat şi reliefat”. 
(Sherlock Holmes) 

 
FFiinnaalliittaatteeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  iinntteelllliiggeennccee  

  
CCăăttăălliinnaa  CCOOSSTTEEAA  

 

Informarea constituie activitatea 
specializată de elaborare a documentelor de 
informare şi transmitere a acestora către 
beneficiari legal abilitaţi cu competenţe în 
domeniul securităţii naţionale. În acelaşi timp, 
procesul de informare presupune o relaţie 
(comunicare) permanentă între emitent şi 

beneficiar, aspect reflectat şi de reprezentarea clasică a fluxului de 
intelligence. 

 
 

CCAAPPIITTOOLLUULL  44..  IInnffoorrmmaarreeaa,,  ccoommppoonneennttăă  ffuunnddaammeennttaallăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  
iinntteelllliiggeennccee..  OObbiieecctt,,  ffiinnaalliittaattee,,  ppaalliieerree  ssttrruuccttuurraall--ffuunnccţţiioonnaallee  

CERINȚE

CULEGERE

PROCESARE ŞI 
EXPLOATARE

ANALIZĂ ŞI 
PRODUCȚIE

DISEMINARE

REPREZENTAREA CLASICĂ A CICLULUI DE INTELLIGENCE

FEEDBACK
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Elementul fundamental al acestei comunicări îl reprezintă transferul 
unor informaţii de securitate naţională - avertizări, estimări de risc, rapoarte 
şi evaluări referitoare la securitate - cu rolul de a satisface necesităţile de 
informare ale utilizatorului în perspectiva adoptării unor decizii în domeniul 
său de responsabilitate.  

De altfel, relaţia particulară, de „permeabilitate selectivă”, între 
producătorul informaţiei de securitate şi beneficiarul acesteia transpare, în 
mod sugestiv, din modul în care acest raport este reprezentat de teoriile 
clasice elaborate în spaţiul academic.  

 

 
Din perspectiva acestui raport, obiectivul principal al informării îl 

reprezintă fundamentarea evoluţiei situaţiei operative într-un sens dezirabil 
în raport cu interesele şi  valorile de securitate naţională. 

Diseminarea datelor cu caracter secret către beneficiari este 
guvernată de principiul „nevoii de a şti” („need to know”). Persoanele care 
au acces la anumite informaţii clasificate pentru a-şi îndeplini atribuţiile 
oficiale sunt avizate corespunzător normelor legale care reglementează 
accesul la această categorie de informaţii. Aplicarea corectă a acestui 
principiu limitează riscurile de difuzare sau divulgare neautorizată a 
informaţiilor clasificate. 

Calitatea de beneficiar este deţinută de categoriile de 
persoane/demnitari prevăzuţi prin lege, reprezentanţi ai instituţiilor ce fac 
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parte din sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi structurile 
partenere sau aliate, în cadrul unor forme de cooperare consacrate, de 
asemenea, în diverse acte normative (convenţii, protocoale etc.). 

O funcţie adiacentă a informării o reprezintă alimentarea constantă a 
propriului sistem, prin completarea şi actualizarea bazelor de date, prin 
identificarea de noi nevoi de informare şi, respectiv, recepţionarea şi 
gestionarea reacţiilor (feedback) de la beneficiari. 

În vederea orientării furnizorilor de informaţii şi, implicit, a 
eficientizării dialogului cu structurile de securitate, beneficiarii formulează 
solicitări de informaţii şi pot, de asemenea, formula reacţii pe marginea 
documentelor de informare ce le sunt adresate. 

Se poate considera că activitatea de informare şi-a atins scopul în 
momentul în care destinatarului îi sunt aduse la cunoştinţă aspectele din 
competenţă. Existenţa unui feedback din partea acestuia - prin care este 
confirmat, apreciat, infirmat ori amendat conţinutul produsului analitic sau 
se solicită date de completare - determină declanşarea unui nou proces 
(ciclu) analitic, care se finalizează cu un nou document de informare.  

Uneori, managerii structurilor informative se află în situaţia de a 
identifica nevoile, cererile şi direcţiile de acţiune în plan informativ, oferind 
beneficiarilor informaţii care le sunt utile, chiar dacă acestea nu au fost 
solicitate în mod expres.   

Raporturile dintre producători şi consumatori de intelligence pot fi 
marcate de sindromul disonanţei cognitive, ce survine în momentul în care 
beneficiarul primeşte date şi informaţii situate în dezacord cu propria 
percepţie în legătură cu un anume subiect aflat în aria sa de responsabilitate 
ori cu unele decizii adoptate în baza acestei percepţii. Pentru a evita astfel de 
situaţii se poate recurge la: 

▪ organizarea sistematică de reuniuni, conferinţe sau chiar cursuri 
intensive, care să edifice beneficiarii în privinţa competenţelor specifice 
serviciilor de informaţii, a modalităţilor de optimizare a comunicării, 
inclusiv a formulelor destinate asigurării unui feedback cât mai eficient; 

▪ operaţionalizarea unor grupuri informale de 
lucru, a unor mese rotunde pe anumite domenii de interes 
strategic, care să reunească analişti din serviciile de 
informaţii, din zona de politici guvernamentale sau din 
mediul  academic;  
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▪ desemnarea unor analişti (brieferi) care să asigure interfaţa dintre 
servicii şi beneficiari şi să contribuie la clarificarea anumitor aspecte 
rezultate în cadrul acestui dialog; 

▪ elaborarea unor instrumente conceptuale destinate surmontării 
dificultăţilor generate - în sfera cooperării cu partenerii şi aliaţii din spaţiul 
euro-atlantic - de folosirea diferită a unor concepte de către analiştii din 
medii şi instituţii (zone geografice) diferite.  

Dinamica mediului de securitate evidenţiază 
anumite limite ale actualului sistem de relaţionare a 
agenţiilor de informaţii cu mediul decizional. Analize 
recente ale unor experţi în intelligence din spaţiul euro-
atlantic, dar şi unele evaluări formulate în dezbateri pe 
aceeaşi temă realizate în cercuri ale omologilor din ţara 

noastră, relevă anumite „disfuncţii sistemice” ale ciclului tradiţional al 
activităţii de informaţii. 

Acestea survin pe fondul existenţei unei separaţii atât între beneficiar 
şi procesul elaborării informaţiei de securitate, cât şi între diversele paliere 
ale profesioniştilor în domeniu, dar şi al discontinuităţii dintre diseminarea 
informaţiei şi necesităţile de cunoaştere. 

Pentru surmontarea acestor dificultăţi, s-a avansat ideea ca 
activitatea de informaţii să se centreze pe o ţintă-model concentrică43, fapt 
ce ar presupune constituirea unor echipe mixte de analişti, gestionari ai 
culegerii de informaţii şi beneficiari, focalizaţi pe sarcina activităţii 
informative, în aşa fel încât procesul să poată beneficia de multiplele 
avantaje generate de expansiunea tehnologiei informaţiei şi de noile 
provocări globale. 

De altfel, în comunitatea de intelligence anglo-saxonă, beneficiarii 
sunt consideraţi drept clienţi („customers”) în sistemul de informaţii la nivel 
naţional, motiv pentru care sunt chiar incluşi – cu un rol clar determinat – şi 
în ciclurile de planificare a intelligence. 

Această reconceptualizare a activităţii de informaţii ar contribui la 
cristalizarea unei imagini comune a ţintei (obiectivului), din care toţi 
participanţii să-şi poată extrage elementele necesare finalizării misiunilor 
asumate, prin contribuţia fiecăruia la conturarea unei imagini cât mai 
precise.  
                                                            
43 Clark, R.M., Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach, CQ Press, 2006. 
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DDooccuummeennttuull  ddee  iinnffoorrmmaarree  ––  ccoommppoonneennttăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii    
ddee  iinntteelllliiggeennccee  

  
                                                                                    CCllaarraa  VVEELLIICCUU,,  SSiimmoonnaa  DDUUMMIITTRRUU 

 
 

 

MOTTO: „Fii optimist: dacă textul, odată scris,  
nu-ţi mai place, spune-ţi că între timp ai progresat!” 
(Didier Husson, Olivier Robert) 

 
 
 
 

Importanţa activităţii de intelligence în circuitul informaţional rezidă 
în faptul că, prin intermediul aparatului analitic de care dispune, serviciul 
de informaţii este cel care evaluează potenţialul unui conţinut informaţional 
de a fundamenta deciziile factorilor de autoritate, relevându-i dimensiunea 
de informaţie de securitate naţională. 

Informaţia nu-şi poate atinge scopul în afara unui context de 
comunicare determinat (emiţător - mediu de comunicare - receptor) şi a unui 
set de cunoştinţe prealabile ale receptorului, menit să faciliteze înţelegerea 
conţinutului transmis.  

Semnificaţia unui mesaj informaţional se relevă în funcţie de 
dimensiunea cantitativă (prin noul cognitiv pe care îl furnizează 
receptorului) şi de coordonatele sale de ordin calitativ: structurală 
(dezvoltată pe semnificaţie), semantică (articulată în jurul relevanţei) şi 
pragmatică (relevată de utilitate). 

Redactarea unui document de informare este o activitate organizată, 
cu reguli/criterii precise, referitoare atât la argumentarea conţinutului, cât şi 
la exigenţele privind forma prin care acesta este transmis beneficiarului. În 
linii generale, produsele informative conţin referiri la fapte, evenimente, 
situaţii pentru a evidenţia disfuncţia, vulnerabilitatea, potenţialul de risc, 
ameninţarea, pericolul la adresa securităţii naţionale sau, după caz, 
oportunităţile de promovare a unor interese naţionale. 

În consecinţă, elaborarea unui document de informare presupune 
existenţa, încă din momentul proiectării, unor competenţe de redactare - 
ordonarea ideilor şi stabilirea dimensiunii textului, precum şi a modului 
practic de elaborare a acestuia. 
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 Inerentă comunicării în scris, planificarea conţinutului se structurează în 
funcţie de răspunsurile oferite întrebărilor: (1) ce vreau să spun? (2) cui mă 
adresez? (3) în ce mod? (4) ce responsabilitate am? (5) cum voi fi receptat? (6) voi 
fi suficient de bine înţeles? (7) ce efecte va genera la nivelul beneficiarului? 

 

EEttaappeellee  eellaabboorrăărriiii  uunnuuii  pprroodduuss  iinnffoorrmmaattiivv  
(1) Identificarea subiectului/problematicii de securitate naţională ce 

va face obiectul informării. 
Extragerea din ansamblul problematicilor de securitate marcate de o 

dinamică accelerată a acelor subiecte în raport cu care există argumente 
întemeiate pentru a putea fi semnalate factorilor de decizie reprezintă, în 
sine, un proces analitic complex, întemeiat atât pe experienţa în domeniu, 
cât şi pe abilităţile analistului: intuiţie, creativitate, imaginaţie, spirit critic.  

Pe de altă parte, un rol important în acest proces îl joacă demersul de 
corelare al temei/subiectului selectat ce ar urma să facă obiectul informării 
cu orizontul de aşteptări şi agenda beneficiarului, cât şi cu evoluţiile 
înregistrate în domeniul/sectorul de responsabilitate.  

Un produs informativ de securitate semnalează, de regulă: 
(a) apariţia unui nou indicator de ameninţare la adresa securităţii 

naţionale sau o situaţie nouă care ar putea să afecteze promovarea şi 
valorificarea unor interese de securitate naţională; 

(b) modificări/mutaţii în situaţia operativă, care necesită adoptarea 
de măsuri cu un grad ridicat de urgenţă; 

(c) persistenţa unui anumit indicator de ameninţare la adresa 
securităţii naţionale, de natură să inducă noi forme de manifestare ori noi 
riscuri la adresa securităţii naţionale; 

(d) oportunitatea promovării şi valorificării unor interese de 
securitate naţională. 

În consecinţă, identificarea subiectului este, în esenţă, un autentic 
proces de decizie ce reclamă nu doar o cunoaştere detaliată a problematicii 
asumate de către analist, ci şi capacitatea acestuia de a întrevedea evoluţii, 
tendinţe, mutaţii ale unor factori de risc într-un moment în care datele şi 
informaţiile disponibile nu semnalează evoluţii de această factură. 

(2) Stabilirea beneficiarilor autorizaţi, ce au competenţă în 
domeniul la care se referă documentul de informare. 

Cum menţionam anterior, informarea factorilor de decizie în stat se 
realizează conform principiului „need to know”, ceea ce presupune 
transmiterea doar a acelor aspecte referitoare la problematica pe care o 
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gestionează, în măsură să contribuie la fundamentarea actului decizional 
destinat îndeplinirii atribuţiilor conferite de lege. 

(3) Constituirea matricei analitice - care cuprinde datele şi 
informaţiile cu privire la aspecte cunoscute, necunoscute (incomplet 
explicate) şi prezumate. 

Această etapă presupune: (a) identificarea în bazele de date a 
elementelor ce vor face obiectul analizei; (b) inventarierea aspectelor 
incomplete, în scopul formulării unor solicitări concrete de informaţii către 
zona operativă; (c) construirea matricei cu stabilirea unor liste cu ceea ce se 
cunoaşte despre subiectul în cauză, ceea ce nu se ştie şi ceea ce se presupune 
că este probabil să se întâmple. 

(4) Derularea procesului analitic propriu-zis şi evaluarea gradului 
de risc la adresa securităţii naţionale. 

În analiza care precede elaborarea documentului de informare sunt 
avute în vedere, cu precădere: (a) prezentarea obiectivă (fidelă) a faptelor; 
(b) surprinderea elementelor esenţiale pentru înţelegerea elementelor 
factuale; (c) ierarhizarea riscurilor şi stabilirea probabilităţii de materializare 
a acestora. 

Ulterior, se realizează o proiectare globală a textului documentului, 
în funcţie de ideea centrală generată în procesul analitic pe baza datelor 
acumulate. 

Documentul de informare este, de regulă, un text complex, 
argumentat, care îmbină (cel puţin) următoarele tipuri de stiluri: narativ - 
prezintă o succesiune de evenimente desfăşurate în timp şi spaţiu; descriptiv 
- surprinde elementele de fond şi cele contextuale ale unei stări de 
fapt; informativ - transmite idei, modelează înţelegerea, oferă explicaţii 
referitoare la persoane, fenomene, situaţii, atitudini. 

Este preferabil ca textul să conţină, în primul paragraf, enunţarea 
ideii principale, menită să constituie punctul de referinţă în organizarea 
documentului, oferind o imagine generală, anticipativă, a modului în care 
este structurat textul. Această manieră de organizare a conţinutului 
facilitează semnificativ înţelegerea textului de către beneficiar.   

Odată cu desfăşurarea textului, ideile vor fi relaţionate şi 
ierarhizate. Lecturile succesive ale paragrafelor pot releva eventuale 
deficienţe, care pot fi remediate.  

O soluţie alternativă de organizare constă în  numerotarea 
capitolelor şi subcapitolelor, perspectivă care oferă un plus de claritate în 
prezentarea conţinutului informaţional. 
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(5) Alegerea titlului şi, eventual, a rezumatului. 
▪ Stabilirea titlului (respectiv a subtitlurilor) reprezintă o etapă 

importantă, în măsura în care acesta poate juca un rol determinant în: 
sintetizarea conţinutului documentului şi evidenţierea importanţei acestuia, 
precum şi captarea atenţiei beneficiarului. 

Este recomandabil ca subiectul (sau titlul analizei) să fie sintetic, nu 
descriptiv, putându-se adopta inclusiv o formă „telegrafică”, similară celei 
din benzile informative ale canalelor de ştiri.  

Cronologia redactării analitice impune definirea iniţială a titlului, 
generând şi permanentizând astfel necesitatea analistului de a nu pierde din 
vedere ideea centrală a produsului. Contrar părerii generale, cel mai 
important lucru dintr-un titlu nu este subiectul în sens propriu al analizei, ci 
verbul, utilizat pentru surprinderea naturii şi intensităţii acţiunii ce constituie 
tema în cauză. Din această perspectivă, compararea permanentă a titlului cu 
ideea centrală a analizei constituie o garanţie a echilibrului şi relaţiei 
simbiotice dintre cele două componente.  

Este important de menţionat, în context, că lectura oricărui document 
de informare se realizează în mod obiectiv, în „cheia” indicată de titlurile 
sau subtitlurile conţinute.  

O alegere neinspirată sau aproximativă a expresiilor care 
marchează aceste secvenţe rezumative de conţinut poate induce, cu 
uşurinţă, compromiterea mesajului, chiar şi în condiţiile în care acesta este 
corect prezentat şi argumentat.        

▪ La rândul său, rezumatul se dovedeşte a fi deosebit de util în cazul 
documentelor complexe, facilitând înţelegerea sistematizată şi esenţializată 
a secţiunilor componente. 

(6) Elaborarea formei finale. 
În această etapă, este realizată prezentarea într-o formă grafică 

adecvată a documentului, conform unor reguli consacrate de tehnoredactare.  
Un rol major în finalizarea documentului îl joacă: 
• marcarea grafică (cu caractere/în culori distincte) a pasajelor de o 

importanţă esenţială în înţelegerea - într-o anumită grilă de 
lectură/semnificaţie - a textului/mesajului transmis, care să permită sesizarea 
şi receptarea anumitor detalii şi nuanţe asociate acestora; 

• revizuirea formei finale, care constă în aplicarea unui set de 
proceduri de reevaluare a textului elaborat, în vederea regândirii textului şi, 
eventual, al rescrierii unor secvenţe de conţinut. 
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Reperele prezentate anterior sunt instrumente utile în 
conceptualizarea unui produs analitic, însă respectarea - fie chiar şi 
riguroasă a acestora - nu garantează redactarea unor texte perfecte. Cu toate 
acestea, parcurgerea acestor etape constituie o condiţie necesară – nu însă şi 
suficientă – a elaborării produsului analitic de intelligence.  

Calitatea acestuia este determinată, în mod esenţial, nu doar de 
completitudinea informaţiilor utilizate, ci şi de capacitatea analistului de a 
evidenţia, într-o manieră convingătoare, evoluţiile purtătoare de risc 
referitoare la un context de securitate determinat, chiar şi în condiţiile în 
care acestea par lipsite de semnificaţie. 
 
 

EExxiiggeennţţee  îînn  rreeddaaccttaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  iinnffoorrmmaarree  
    

RRooxxaannaa  FFRRÂÂNNCCUULLEESSCCUU  
 
Redactarea unui document de informare depinde nu numai de 

organizarea logică şi argumentarea ideilor, ci şi de prezentarea exactă şi 
concisă a acestora, prin stabilirea celei mai potrivite forme de transmitere a 
mesajului. Un astfel de proces reclamă respectarea anumitor rigori, pe care 
le prezentăm în continuare. Acestea trebuie să fie atât de bine asimilate, 
încât să devină deprinderi, care să fie urmate în mod expres, chiar sub 
presiunea timpului. 

Acurateţea presupune: redarea cât mai fidelă a situaţiei de fapt; 
evitarea  oricăror imprecizii/inexactităţi, îndeosebi în ceea ce priveşte 
denumirea instituţiilor şi localităţilor, a datelor de identificare a persoanelor, 
a datelor calendaristice, cifrelor, unităţilor de măsură, termenilor de 
specialitate etc. Nerespectarea acestei exigenţe amplifică riscul 
distorsionării mesajului destinat beneficiarilor.  

Deşi, în genere, documentul de informare nu trebuie să prezinte 
inexactităţi, confuzii, inadvertenţe în redarea elementelor informaţiei 
transmise, există situaţii când este necesară păstrarea unor aspecte factuale 
insuficient documentate, însă deosebit de importante pentru înţelegerea 
subiectului abordat. Într-o atare situaţie, este necesar să se precizeze, în mod 
expres, utilitatea conţinutului respectiv şi limitele de cunoaştere ale acestuia 
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(determinate de imposibilitatea clarificării depline, la momentul elaborării 
documentului de informare).  

Concizia se referă la necesitatea concentrării ideilor/mesajului astfel 
încât să aibă un impact cât mai direct asupra receptorului (beneficiarul 
informării). Includerea anumitor detalii se justifică doar în măsura în care 
acestea cresc gradul de concludenţă al informaţiei. 

Claritatea presupune eliminarea ambiguităţilor în prezentarea 
faptelor, evitarea cuvintelor polisemantice şi tehnice (în mod excesiv), astfel 
încât mesajul să poată fi înţeles şi de nespecialişti în domeniu. În acest scop 
se impune: 

● includerea datelor necesare astfel încât documentul rezultat să fie 
inteligibil, fără însă a se încălca principiul „nevoii de a şti”. 

● utilizarea de termeni adecvaţi subiectului tratat, cu evitarea 
preţiozităţilor, a cuvintelor cu puternic potenţial conotativ; 

● enunţarea explicită a ideilor, nefiind de dorit formulări prea 
generale, sau utilizarea unui limbaj alambicat care ar putea genera 
neînţelegeri; 

● marcarea cu precizie a relaţiilor de subordonare dintre termeni, 
propoziţii şi fraze. 

Un rol important în acest sens este jucat de conectori, care pot 
marca: o enumerare („în primul rând”, „în al doilea rând”); adiţionarea („în 
plus”, „de asemenea”, „totodată”); alternativa („pe de o parte”, „pe de altă 
parte”); raporturile temporale („ulterior”, „anterior”); raportul de 
cauzalitate („deoarece”, „întrucât”, „din această cauză”); scopul („în acest 
scop”, „cu scopul de a”); o consecinţă („în consecinţă”, „drept urmare”, 
„astfel”, „ca atare”); o comparaţie („în comparaţie cu”, „spre deosebire de”, 
„în mod similar”); opoziţia („în schimb”, „totuşi”, „cu toate acestea”). 

Erorile de exprimare reduc, de asemenea, valoarea produsului 
analitic, prin „efecte de ricoşeu”: un cuvânt greşit utilizat poate genera un 
efect contrar celui scontat; o exprimare improprie, vagă, incorectă induce 
ambiguităţi; un cuvânt în plus trădează situare partizană; un cuvânt în minus 
face analiza incompletă; folosirea neologismelor şi a jargonului îngreunează 
înţelegerea.  

Un text care conţine date interesante însă este greşit 
conceput/organizat şi exprimat (confuz, prolix, obscur, anost, divagant) riscă 
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să transmită un mesaj fals sau insuficient susţinut, situaţie care poate 
determina compromiterea, pe fond, a documentului de informare. 

 
* 
 

Într-o structurare esenţializată, setul de reguli enunţat anterior poate 
fi tradus prin necesitatea respectării - cumulative - a următoarele exigenţe, în 
măsură să asigure o minimă coerenţă a oricărui text:  

▪ utilizarea cu predilecţie a substantivelor şi verbelor „de forţă” (cu o 
puternică expresivitate) şi folosirea cu moderaţie a adjectivelor şi 
adverbelor; 

▪ utilizarea propoziţiilor enunţiative cât mai simple (subiect, 
predicat, complement); 

▪ redarea, pe cât posibil, a unei idei într-o frază (cu menţinerea 
lungimii medii a frazei sub 18-20 cuvinte). Utilizarea excesivă de paranteze 
sau intercalări poate îngreuna semnificativ înţelegerea mesajului, putând 
genera chiar confuzie; 

▪ folosirea cuvintelor simple, scurte, dar percutante. Limbajul 
analizei trebuie să fie sec, uneori chiar telegrafic. Propoziţiile scurte, 
cuvintele cunoscute, conceptele simple (nu simpliste), verbele la diateza 
activă sunt coordonate dezirabile ale formei oricărui produs analitic. 

Întrucât limbajul analitic se doreşte a fi unul funcţional, destinat 
exclusiv exprimării şi informării, el nu trebuie să impresioneze prin retorică, 
decât cel mult prin artificii vizuale sau auditive cu rol persuasiv în cadrul 
prezentărilor multimedia; 

▪ evitarea, pe cât posibil, a limbajului birocratic, juridic, a limbajelor 
de specialitate (cu definirea termenilor tehnici), în general, precum şi a 
clişeelor de orice tip; 

▪ citirea documentului cu voce tare, urechea detectând - în multe 
dintre situaţii - punctele slabe. 

Respectarea acestor exigenţe nu garantează „perfecţiunea” formei 
unui text, întrucât orice construcţie de idei este marcată, în mod esenţial, de 
stilul personal al analistului. Prin urmare, nu este posibilă - şi nici dezirabilă 
- instituirea unui canon universal valabil în măsură să asigure redactarea 
unei „forme perfecte” a documentelor de informare. 
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EErroorrii  ffrreeccvveennttee  îînn  rreeddaaccttaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  iinnffoorrmmaarree  
 

AAddrriiaann  EENNEE  
 

Principalele surse de eroare - ce pot 
avea ca efect denaturarea formei sau a 
conţinutului ori care pot face inoportună 
transmiterea, către palierul decizional, a unor 
documente de informare - sunt: 

▪ fetişizarea informării - raportarea la 
această activitate ca scop, şi nu ca mijloc, suport pentru decizii 
fundamentate de diminuare/eliminare a riscurilor; 

▪ evaluarea inexactă a ameninţărilor – supra- ori sub-dimensionarea 
unor ameninţări afectează procesul decizional şi poate determina alocarea 
incorectă a resurselor în combaterea a acestora; 

▪ depăşirea competenţelor - includerea în informare a aspectelor care 
nu ţin de securitatea naţională sau a căror gestionare este de competenţa 
altor instituţii; 

▪ confuzia în momentele de criză - produsă pe fondul insuficienţei 
sau supra-abundenţei datelor şi dificultăţii de gestionare a situaţiei; 

▪ folosirea şabloanelor - fie în gândire, fie în exprimare; 
▪ abateri de la corectitudinea gramaticală, coeziunea sintactică 

(topică nefirească, fraze alambicate, utilizare improprie a conectorilor 
logici), respectiv coerenţa semantică (inadecvarea termenilor, excesul de 
neologisme, limbaj de lemn). 

Cel mai adesea, erorile de proces analitic apar în condiţiile „arderii 
etapelor”. 

Renunţarea sau abordarea formală a oricărei etape/coordonate ale 
procesului de analiză poate determina erori de fond, însă se impune 
sublinierea faptului că etapele procesului analitic - aşa cum sunt prezentate 
aici - nu reprezintă, în fapt, o metodologie.  

Reperele prezentate sunt instrumente utile în conceptualizarea unui 
produs analitic, însă absolutizarea acestora sub forma unor metodologii de 
lucru nu poate garanta analize perfecte ori îmbunătăţirea calităţii 
informaţiilor utilizate. 
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Simpla aplicare a metodelor de analiză nu va determina în mod automat 
nici eliminarea incertitudinilor sau a evoluţiilor imprevizibile, nici validitatea 
predicţiilor cu privire la când sau cât de repede se vor derula evenimentele. 

În fapt, cea mai importantă investiţie este cea în pregătirea actualilor 
şi viitorilor analişti de intelligence, pentru că cea mai bună metodă de 
analiză este analistul foarte bun. 
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MOTTO: „Orice proces de 
reformă în intelligence vizează două 
elemente distincte dar interconectate – 
o modificare a culturii organizaţionale, 
care asigură acceptarea necesităţii de 
transformare şi o schimbare 
procedurală, care oferă instrumentele 
de evaluare permanentă a 
răspunsurilor alternative la schimbare 
şi de implementare operativă a 
acestora.”(Deborah Barger) 

                   
                                                                                                                                                                    IIoonneell  NNIIŢŢUU  
 
 

Premise 
În ultimii ani, activitatea serviciilor de informaţii s-a adaptat 

continuu schimbărilor din mediul de securitate, componenta analitică a 
procesului de intelligence traversând, de asemenea, o perioadă de continuă 
transformare şi adaptare de paradigmă, având în vedere următorii factori 
determinanţi:  

- comprimarea timpului de reacţie, respectiv de prelucrare a datelor, 
astfel încât produsul de intelligence să fie disponibil la timp pentru a fi util 
în fundamentarea unor strategii naţionale (pe termen mediu şi lung) sau 
decizii punctuale (cu implicaţii pe termen scurt);  

- capacitatea de extragere a informaţiilor relevante din multitudinea 
de date accesibile (“zgomotul de fond”) şi, respectiv, de interpretare şi 
integrare, cu accent pe analiza multi-sursă şi abordarea multidisciplinară a 
problemelor de interes strategic;  

- forma corespunzătoare a produselor de intelligence prin utilizarea 
oportună a unor metode şi tehnici analitice în varii situaţii, astfel încât să fie 
eliminate situaţiile în care analiza eşuează din cauza limitelor inerente 
procesului analitic. 

Pornind de la consideraţiile expuse anterior şi de la evaluarea 
activităţii de zi cu zi într-un departament de analiză de intelligence consider 
că trei factori devin cruciali în procesul de reformare şi modernizare 

CCAAPPIITTOOLLUULL  55..  NNeecceessiittaatteeaa  uunneeii  ssttrraatteeggiiii  iinntteeggrraattee  îînn  ddoommeenniiuull  aannaalliizzeeii  ––  
ttrreeii  ffaaccttoorrii  ccrriittiiccii  ((PPrrooiieeccttuull  33PP))  
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continuă a activităţii de analiză în cadrul comunităţilor şi serviciilor de 
informaţii, şi anume:  

- Procesul (activitatea de analiză, cu întreg instrumentarul său de 
metode şi mijloace, proceduri şi standarde interne, dar şi cu diversele sale 
forme de organizare); 

- Personalul (analistul de informaţii, respectiv procesul de selecţie şi 
pregătire a acestuia); 

- Produsul (rezultatele activităţii de analiză, produsele care sunt 
transmise beneficiarilor ori utilizatorilor, precum şi feedback-ul ori 
solicitările de informaţii ale consumatorilor de intelligence). 

Nevoia unei abordări integrate a celor trei factori derivă din faptul că 
nu pot fi abordaţi separat, întrucât: 

- nu poate fi fezabilă doar îmbunătăţirea procesului de analiză (de 
exemplu, prin introducerea unor metode ştiinţifice de analiză, crearea unor 
metodologii  de lucru ori extinderea cooperării cu mediul academic), în 
absenţa profesionalizării analiştilor. Îmbunătăţirea procesului de analiză nu 
poate fi un obiectiv în sine dacă nu se traduce în sporirea dimensiunii 
predictive şi creşterea calităţii produselor de analiză; 

- nu poate fi dezirabilă doar profesionalizarea resursei umane, în 
absenţa creşterii calităţii procesului de analiză şi fără ca ambele să se 
traducă într-o diversificare şi îmbunătăţire a produselor de intelligence; 

- nu se poate realiza o sporire calitativă a produselor de analiză, care 
să satisfacă nevoile tot mai diversificate şi mai complexe ale beneficiarilor, 
în absenţa îmbunătăţirii celorlalţi doi factori: procesul de analiză şi 
personalul. 

Primul P - procesul 
În măsura în care activitatea de informaţii are drept scop, în sens 

larg, reducerea incertitudinii inerente – nesiguranţa „naturală”, specifică 
problemelor complexe de securitate naţională şi a incertitudinii induse (prin 
operaţiuni de manipulare şi dezinformare) ale consumatorilor, procesul de 
analiză vizează prioritar transformarea rezultatelor activităţii de intelligence 
în contribuţie concretă la garantarea securităţii statului şi a cetăţenilor.  

▪ Din perspectivă funcţională, analiza informaţiilor trebuie să deţină 
un rol de pivot între activitatea de culegere şi procesare a informaţiilor de 
securitate naţională şi cea de diseminare (informare).  

Orice model explicativ utilizat în studiile de intelligence porneşte de 
la ciclul de intelligence. Ciclul clasic presupune o anumită logică, chiar 
liniară: solicitare/planificare – culegere – procesare/analiză – diseminare. 
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Analişti şi manageri din diferite agenţii de informaţii cu tradiţie propun însă 
noi versiuni ale clasicului ciclu de intelligence în care, tocmai datorită 
avalanşei informaţionale, analiza este nu doar o parte a procesului general, 
ci un input necesar în fiecare etapă a ciclului.  

Astfel, în etapa de iniţiere a procesului de intelligence (fie ca urmare 
a unei solicitări ori nevoi a consumatorului, fie ca urmare a procesului intern 
de planificare), analiza trebuie să contribuie la orientarea culegerii de 
informaţii, prioritizarea obiectivelor etc. Etapa de culegere, selectarea 
ţintelor şi a riscurilor care sunt monitorizate presupune o analiză a 
priorităţilor informative şi a ierarhiei riscurilor la adresa securităţii. În etapa 
de procesare, analiza propriu-zisă devine autoreferenţială atunci când îşi 
propune să evalueze produsul propriu (în timp, în raportul dintre predicţii şi 
evoluţii efective etc.). În fine, în diseminarea către consumatorii de 
informaţii, analiza joacă un rol critic asupra formei şi conţinutului 
produsului de intelligence, în evaluarea feedback-ului primit, în definirea 
modalităţilor prin care se poate consolida cooperarea dintre producător 
(analist) şi consumator (beneficiar de informaţii), chiar în crearea unui 
limbaj comun între aceştia. 

▪ Din perspectivă metodologică, este necesară îmbunătăţirea 
proceselor şi produselor de analiză prin adaptarea permanentă a structurii şi 
a metodelor de lucru, astfel încât produsul final să fie obţinut cât mai 
repede, la un nivel calitativ ridicat şi în termeni de eficienţă (raportul cost - 
beneficiu). 

Pentru eliminarea acelor situaţii în care analiza de intelligence 
eşuează din cauza limitelor procesului analitic, o strategie integrată în 
domeniul analizei de informaţii trebuie să aibă în vedere:  

- (re)proiectarea teoretică a domeniului analizei, în vederea 
creării unor instrumente de standardizare a activităţii, respectiv dezvoltării 
metodologiei în sens extensiv (creşterea numărului de metode de cercetare, 
inclusiv prin implementarea unor metode şi tehnici utilizate de structuri 
private de intelligence – benchmarking, reengineering, management 
strategic şi al riscului, intelligence competitiv etc. – şi lărgirea sferei de 
aplicabilitate a acestora) şi intensiv (rafinarea/perfecţionarea metodelor de 
cercetare utilizate). Extrem de utile se pot dovedi importurile de metode 
dinspre alte ştiinţe, îndeosebi cele sociale, aplicabile în activitatea curentă de 
analiză. 

Necesitatea dezvoltării aparatului conceptual aplicabil în analiza 
informaţiei se întemeiază pe preocuparea de a elimina confuziile generate de 
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absenţa unui consens asupra noţiunilor şi conceptelor utilizate/operabile în 
domeniul analizei informaţiilor; 

- implementarea unor mecanisme de lecţii învăţate, care să 
permită inventarierea şi împărtăşirea (încă din procesul educativ) a factorilor 
care pot influenţa activitatea de analiză (erori de analiză, limite ori 
deficienţe determinate de alţi factori, precum cei psihologici, de timp etc.); 

- abordarea transdisciplinară a problemelor/fenomenelor din 
domeniul securităţii şi realizarea de produse analitice multisursă; 

- valorizarea surselor deschise/publice de informaţii, în condiţiile 
în care „societatea deschisă” şi abundenţa informaţiilor disponibile 
facilitează utilizarea metodelor „nesecrete” pentru fundamentarea şi 
implementarea politicilor de securitate; 

- nevoia focalizării activităţii de analiză pe dezvoltarea capacităţilor 
şi capabilităţilor necesare realizării de produse de intelligence cu caracter 
predictiv/anticipativ, care să permită identificarea vulnerabilităţilor şi 
contracararea riscurilor, înainte ca acestea să se transforme în ameninţări la 
adresa securităţii naţionale; 

- impulsionarea utilizării metodelor şi tehnicilor intuitiv-
predictive (analiza oportunităţilor, evaluarea probabilităţilor reduse, metoda 
scenariilor, analiza ipotezelor concurente, analiza deciziilor conflictuale - 
corespondente intelligence-ului strategic) pentru a răspunde cerinţelor sau 
nevoilor beneficiarilor, concentrate pe evaluarea implicaţiilor şi evidenţierea 
incertitudinilor. 

Aş invoca drept argument constatările făcute de Johnston44, care - 
după sute de interviuri şi multiple participări la echipe de lucru în SUA, 
imediat după 9/11 - a constatat că agenţiile americane de intelligence nu 
utilizează nicio metodă analitică standard în activitatea curentă. 

Autorul notează că “în loc de aceasta, practica cea mai comună este 
aceea de a face un brainstorming limitat pe baza analizei anterioare, 
producând astfel o înclinaţie către confruntarea părerilor anterioare. Niciuna 
dintre agenţii nu cunoaşte prea multe despre tehnicile analitice ale celorlalte. 

                                                            
44 Rob Johnston, Analytic Culture in the U.S. Intelligence Community. An Ethnographic 
Study, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Washington, DC, 
2005. 
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 Per total, se pune accentul mult mai mult pe abilităţile de scriere şi 
comunicare decât pe metode analitice. Majoritatea antrenamentului e la faţa 
locului.”45  

Consider că tot aşa cum operativii trebuie să deprindă tehnici de 
abordare şi recrutare a surselor umane şi analiştii trebuie să cunoască şi să 
utilizeze metode de analiză. 

În acest demers - pe cât de complex, pe atât de incipient la nivelul 
comunităţii autohtone de intelligence - o importanţă majoră revine 
procesului de meta-analiză ce ar putea fi denumit, plastic, „analiza 
analizei”. În această accepţiune, meta-analiza desemnează:  

- pe de o parte, evaluarea - în principal, în termeni de 
eficienţă/operativitate – a gradului de adecvare a metodelor şi tehnicilor 
utilizate în procesul analitic cu informaţiile de securitate naţională procesate 
în vederea realizării produselor analitice;  

- pe de altă parte, realizarea unei abordări teoretice complexe, în 
încercarea: de a decela mecanismele intime ce definesc procesul analitic 
specific zonei de intelligence şi, respectiv, de a (re)configura arsenalul 
conceptual şi metodologic folosit în acest demers în sensul optimizării 
componentei de analiză şi prognoză prin stimularea gândirii critice.  

Johnston46 militează pentru constituirea unei „Infrastructuri de 
Îmbunătăţire a Performanţei”, care să măsoare performanţa analitică actuală 
şi pe cea ideală (de performanţă), să le poată compara (pentru a identifica 
lipsurile de performanţă); să permită realizarea de intervenţii pentru a 
îmbunătăţi analiza şi, ulterior, să măsoare (din nou) performanţa pentru a 
evalua eficacitatea intervenţiilor. 

▪ Din perspectivă structurală, este vitală proiectarea corectă a 
atribuţiilor palierelor analitice, în vederea stabilirii unor reţele de 
comunicare biunivocă între structurile de culegere şi cele de analiză şi 
instituirea unor mecanisme de răspuns eficient. 

Un rol major îl au, din această perspectivă, platformele IT destinate 
îmbunătăţirii proceselor de analiză, facilitării interacţiunii (mai ales în cazul 
task-force-urilor), creşterii operativităţii în recepţionarea şi valorificarea 
input-urilor utilizate în elaborarea produselor de intelligence şi sporirea 
interacţiunii între palierele de culegere şi de analiză. 
                                                            
45 Ibidem, pag. 3. 
46 Ibidem, pag. 85. 
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Al doilea P - personalul 
Din perspectiva „Proiectului 3P”, se impune instituirea unui model 

funcţional de pregătire profesională în domeniul analizei informaţiilor, în 
care accentul să fie pus deopotrivă pe pregătirea noilor angajaţi şi pe 
formarea formatorilor, întrucât aceştia din urmă vor avea un rol major în 
identificarea nevoilor de pregătire şi îmbunătăţirea programelor de instruire. 

În ceea ce-i priveşte pe noii angajaţi, sunt esenţiale politicile de 
selecţie şi recrutare, iar imediat după angajarea propriu-zisă - pregătirea 
intensă (etapizată) a acestora.  

Pregătirea trebuie să pornească de la premisa că ceea ce majoritatea 
oamenilor cunosc despre această meserie este de cele mai multe ori fals şi ar 
trebui să fie datoria organizaţiei şi a recrutorilor săi de a prezenta imaginea 
corectă şi de a acţiona în sensul distrugerii miturilor deja formate”.47 

▪ Din perspectivă funcţională, imperativul dezvoltării capabilităţilor 
de analiză - la nivel operaţional, tactic şi strategic - pentru identificarea celor 
mai bune mijloace de racordare a capacităţilor existente la priorităţile de 
securitate naţională reprezintă un dat. Acest obiectiv este perpetuu pentru 
agenţiile de intelligence, majoritatea având dezvoltate programe 
diversificate şi extinse de pregătire a resursei umane angrenate în activitatea 
de analiză. 

Modernizarea acestei componente critice a analizei de intelligence 
vizează identificarea nevoilor legate de selecţie şi perfecţionare profesională 
a analistului în cadrul întregului ciclu de carieră în cadrul unui departament 
de analiză. 

Metodele de selecţie trebuie mutate de la cele preponderent 
pasive (publicarea ofertei educaţionale şi luarea în considerare a oricărei 
aplicaţii etc.) spre cele ofensive: selecţii pe site-uri specializate, campanii 
de informare la universităţi care pregătesc specialiştii de care agenţiile de 
intelligence au nevoie, participarea la târguri de joburi etc.  

▪ Din perspectivă structurală, este important să fie definite, încă din 
procesul de selecţie, baterii de teste psihologice (cu accent pe latura 
vocaţional-aptitudinală) şi profesionale (axate pe competenţe şi 
cunoştinţe) menite să îmbunătăţească procesul de recrutare. Ulterior, se 
poate dovedi extrem de necesară realizarea de diagnoze ale muncii, cu 
accent pe: stabilirea profilului psiho-profesional al analistului (şi, implicit, a 
coordonatelor formării viitoarelor generaţii de analişti) şi identificarea 

                                                            
47 Ibidem, pag. 78. 
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criteriilor de performanţă (care să permită identificarea elementelor 
semnificative în asigurarea eficienţei analiştilor, precum şi a criteriilor de 
evaluare a activităţii acestora).  

Totodată, dezvoltarea unor mecanisme de schimb de experienţă 
(între diverse departamente de analiză şi, respectiv, între zonele de culegere 
şi cele de analiză) şi generalizarea bunelor practici pot contribui la 
optimizarea procesului de analiză, lărgirea orizontului de cunoaştere al 
analiştilor şi evitarea erorilor în cadrul proceselor de formare a acestora. 

▪ Din perspectivă relaţională, sunt critice asigurarea unor 
permanente schimburi de viziuni, proiecţii, experienţă etc. cu structuri 
omologe din servicii occidentale, precum şi cuplarea la preocupările 
academice care au legătură cu securitatea naţională. Menţinerea 
analiştilor în contact cu realităţile mediului de securitate, dar şi cu 
cercetările fundamentale în domenii conexe (economie, relaţii 
internaţionale, studii administrative etc.) le facilitează acestora înţelegerea 
corectă a evoluţiilor de securitate pe care sunt chemaţi să le evalueze 
periodic. Participarea la conferinţe ştiinţifice, seminarii şi mese rotunde 
le permite analiştilor să-şi păstreze mintea deschisă, să aibă iniţiativă şi 
atitudine proactivă (în raport cu obiectul lor de studiu), să fie creativi şi, 
în acelaşi timp (şi în egală măsură) să-şi exerseze gândirea critică. 

▪ Din perspectivă cognitivă, date fiind dificultăţile inerente 
procesării umane a informaţiilor complexe, analiştii trebuie încurajaţi să 
delimiteze clar presupunerile de şirurile deductive şi să specifice gradul şi 
sursa de incertitudine implicată în meta-analizele care re-examinează 
periodic problemele cheie din context. Analiştii trebuie stimulaţi să fie 
inovativi, dar şi riguroşi, să utilizeze instrumentarul analitic (validat 
ştiinţific), să sublinieze procedeele care prezintă puncte de vedere diferite şi 
să prezinte (în produsele de intelligence destinate consumatorilor) atât 
limitele, cât şi virtuţile analizei de informaţii. 

▪ Din perspectivă managerială, este importantă crearea unui mediu 
organizaţional de stimulare a analizei şi asigurarea unei pregătiri în analiza 
de intelligence, focalizate pe încercarea de a deschide modelul mental al 
analistului. 

Întrucât analistul trebuie să estimeze - pe baza informaţiilor 
disponibile, a propriei experienţe în domeniu şi a propriilor abilităţi 
psihologice (intuiţie, creativitate, imaginaţie) - tendinţele de evoluţie a 
indicatorilor de ameninţări reliefaţi ori de apariţie a altora, există riscul ca 
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analiza de intelligence să fie supusă limitelor capacităţii mentale umane şi să 
fie îngreunată de utilizarea unor „fixaţii mentale”, „lentile”.48 

Acestea sunt motivele pentru care se impun a fi dezvoltate: 
- politici moderne de realizare a selecţiei analiştilor de 

intelligence (utilizate de servicii din spaţiul euro-atlantic) şi de stimulare a 
performanţelor (individuale sau de echipă); 

- programe cât mai diversificate de pregătire profesională a 
analiştilor, prin schimburi de experienţă cu servicii partenere, cuplarea la 
cercetările fundamentale în domeniile de expertiză, participări la conferinţe 
ştiinţifice şi seminarii, dar şi stimularea pregătirii individuale permanente. 

Satisfacţia muncii este foarte importantă atât pentru obţinerea 
optimului în performanţa analiştilor, cât şi pentru a limita numărul plecărilor 
din agenţiile de intelligence, motiv pentru care este esenţială crearea unui 
mediu de lucru bazat pe meritocraţie, care să stimuleze performanţele 
profesionale, accesul la poziţii manageriale etc. Orice cercetare 
sociologică poate semnala că o persoană este mai probabil să părăsească un 
anumit loc de muncă cu cât satisfacţia sa (profesională, personală, financiară 
etc.) este mai mică. Demisiile voluntare – cunoscute în literatura de 
specialitate şi ca „dezertări”49 – au consecinţe atât în planul păstrării 
conspirativităţii informaţiilor clasificate la care analiştii au avut acces, cât şi 
în plan financiar, date fiind costurile ridicate de specializare a acestei 
categorii aparte de personal.50  

Al treilea P - produsul 
Securitatea naţională are un caracter multidimensional, necesitând o 

abordare integrată şi interdisciplinară, posibil de realizat doar în condiţiile 
existenţei unor mecanisme instituţionale adecvate de cooperare între forţele 
şi mijloacele destinate apărării şi promovării intereselor naţionale.  

Contracararea actualelor ameninţări complexe presupune adoptarea 
unei maniere integrate de răspuns, implicând elemente politice, sociale, 
diplomatice, informaţionale, militare şi de altă natură, care necesită:  

- intensificarea relaţionării cu beneficiarii informaţiilor de securitate 
naţională în vederea asigurării unui feedback eficient care să (re)orienteze, 
ulterior, activitatea de informaţii;  

                                                            
48 Heuer Richards (1999), Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of 
Intelligence, Washington, p.45-99. 
49 Rob Johnston, op.cit., pag. 86. 
50 Ibidem, pag. 87. 
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- amplificarea cooperării între structurile specializate din domeniul 
securităţii naţionale;  

- deschiderea unor canale de comunicare şi cooperare între analiştii 
de informaţii şi specialişti din mediul academic sau centre de cercetare (cu 
expertiză în domeniul securităţii naţionale) care poate contribui la 
îmbunătăţirea analizelor şi estimărilor. 

▪ Din perspectivă metodologică, devine tot mai evident faptul că, în 
actualul context, activitatea instituţiilor implicate în asigurarea climatului de 
securitate trebuie organizată de o manieră care să permită structurilor de 
analiză să se adapteze şi să facă faţă noilor provocări prefigurate de 
extinderea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii. 

Date fiind cerinţele de informare din mediul decizional axate, pe de 
o parte, pe intelligence de acţiune, respectiv analize tactice necesare 
adoptării unor decizii punctuale în varii domenii şi, pe de altă parte, pe 
intelligence strategic ca urmare a evoluţiilor complexe din mediul de 
securitate, în cadrul procesului de reformă a analizei informaţiilor 
trebuie să fie acordată o greutate similară tuturor categoriilor de 
analiză.  

Terminologia clasică poate induce în eroare la o primă vedere: 
intelligence ca produs al analizei este inerent acţional, prin natura sa, 
diferenţa constând între a alege un curs de acţiune clar, punctual sau, la 
nivel strategic, a putea, pe baza evaluărilor furnizate, să determini avantajele 
şi dezavantajele unei anumite politici a statului, riscurile asumate şi modul 
în care acea politică are impact asupra securităţii naţionale. 

Unul dintre efectele nedorite ale relaţiei producător-consumator de 
intelligence  (suprainformarea) generează automat şi anumite dificultăţi de 
selecţie, în „oceanul” de ştiri, a datelor care reflectă în mod corect o anumită 
realitate. Realitatea securităţii naţionale trece tot mai mult din domeniul 
concretului de tip alb şi negru în domeniul gri, al percepţiilor şi imaginilor 
despre realitate pe care le construiesc diferiţi actori din domeniul securităţii.  

În raport cu aceste realităţi schimbătoare, intelligence-ul tactic poate 
fi o „ancoră”, un substrat al realităţii, în vreme ce intelligence-ul strategic 
încearcă să realizeze o proiecţie, o viziune transversală asupra tuturor 
straturilor suprapuse ale realităţii. Din această perspectivă, amândouă sunt 
vitale şi amândouă se potenţează reciproc. 

Analiza cazurilor de eşec al activităţii de informaţii în a prevedea o 
„surpriză” (precum 9/11) relevă importanţa care trebuie acordată, în egală 
măsură, estimărilor bazate pe presupuneri strategice şi analizelor bazate pe 
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indicatori tehnico, apariţia unor semnale de nivel tactic care intră în 
contradicţie cu presupunerile strategice fiind în măsură să semnaleze o 
posibilă „surpriză”. 

▪ Din perspectivă structurală, activitatea de analiză presupune, 
deopotrivă, sprijinirea procesului decizional la nivelul conducerii statului, 
prin punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor produse destinate să 
fundamenteze adoptarea şi implementarea eficientă a unor măsuri de 
prezervare/promovare a intereselor naţionale. 

Sunt multiple forme în care activitatea de informare a beneficiarilor 
se realizează, însă cel mai frecvent suport a rămas, în pofida evoluţiilor 
tehnologice, tot hârtia. Sunt servicii (îndeosebi în sistemul anglo-saxon) care 
practică în mod curent relaţionarea directă a producătorului (briefer) cu 
consumatorul (factor de decizie în stat).  

Unii analişti consideră că trebuie “să prinzi” consumatorul să fie 
atent între momentul în care e dispus să asculte şi cel în care urmează să 
adopte o decizie. Sunt beneficiari (aşa cum a fost considerat ex-preşedintele 
SUA Jimmy Carter) care nu sunt interesaţi de produsele de intelligence şi nu 
le iau în considerare. Asta nu înseamnă că sunt politicieni buni sau răi. 

Dincolo de formele concrete de derulare a acestei relaţii, este 
importantă construirea unui parteneriat real, bazat pe încredere reciprocă, 
între producător şi consumator, care să permită cunoaşterea exactă şi rapidă 
a nevoilor celor din urmă şi captarea unor reacţii relevante, atât de utile 
pentru planificarea activităţilor de intelligence, dar şi înţelegerea plusurilor 
şi minusurilor (limitelor) activităţii de intelligence. 

“De aceea, doar printr-un parteneriat între producători şi 
consumatori, parteneriat adesea dificil şi sinuos, care trebuie mereu validat, 
mereu susţinut şi apărat, poate intelligence-ul să definească într-un mod 
eficient acele avantaje competitive atât de necesare în cunoaşterea 
strategică, singurele care pot determina o victorie sau un eşec al statului în 
domeniul securităţii.”51  

▪ Din perspectivă relaţională, o strategie integrată în domeniul 
analizei de intelligence trebuie să vizeze şi imperativul adaptării 
produsului analitic atât la nevoile consumatorilor şi agenda de 
securitate a acestora, cât şi la profilul psihologic al acestora. 
Implementarea unor metode precum cele de programare neurolingvistică sau 
                                                            
51 George Cristian Maior (coord.), Un război al minţii. Intelligence, servicii de informaţii şi 
cunoaştere strategică în secolul XXI, Editura RAO, Bucureşti, 2010, pag. 31. 
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studiul personalităţii la distanţă se pot dovedi extrem de utile pentru 
adecvarea mesajului la stilul şi personalitatea destinatarului. 

Sunt necesar a fi implementate standarde clare şi exigenţe ridicate 
atât în asigurarea obiectivităţii şi veridicităţii produselor analitice, cât şi în 
redactarea acestora. Acestea trebuie dublate de mecanisme de auditare şi 
evaluare ale produselor de intelligence, care să ofere periodic perspective 
interne riguroase cu privire la posibile erori ori la eficienţa actului de 
informare. 

Rolul consumatorului de intelligence în cadrul ciclului de informaţii 
este foarte important pentru eficienţa activităţii de asigurare a securităţii 
naţionale, sens în care se impun a fi prospectate tipologii diversificate de 
configurare a relaţiei producător – consumator şi de captare a feedback-ului, 
care să permită ajustări permanente ale culegerii şi analizei informaţiilor. 

Realitatea (în actuala societate democratică) este că serviciile de 
informaţii trebuie să fie empatice în raporturile cu factorii de decizie în stat. 
Adică trebuie să aibă capacitatea de a se pune în locul celor cu care 
dialoghează, în locul consumatorilor. Să intuiască nevoile lor legitime 
(legate de obiectivele de securitate naţională şi în conformitate cu atribuţiile 
legale) şi să încerce să le satisfacă. 

Empatia şi atitudinea corectă în relaţia producător-consumator (până 
la urmă firească în statul de drept) presupune ca producătorul să încerce să-l 
convingă pe consumator, cunoscând ce aşteptări are, intuind ce neînţelegeri 
ori dificultăţi poate avea şi înţelegând ce constrângeri legale, politice, ori de 
agendă publică poate avea. Conştientizând, deopotrivă, limitele 
producătorului şi consumatorului, derivate din condiţia lor umană. Sau aşa 
cum spunea un fost analist (printre puţinii care au avut oportunitatea de a 
ajunge, după un timp, beneficiar): „trebuie să înţelegem că toţi greşim”. 
Acceptăm uşor ideea că predecesorii noştri au greşit, iar istoria este plină de 
erori recunoscute (şi ale producătorilor şi ale consumatorilor de 
intelligence), dar nu acceptăm că, poate chiar în acest moment, este posibil 
ca cineva să greşească: un analist (într-un produs de intelligence) sau un 
beneficiar (adoptând anumite decizii). 

Acum (când eu scriu sau când dvs. citiţi aceste rânduri) e posibil ca 
un analist să comită o eroare de interpretare sau un decident să adopte 
câteva decizii, din care una să fie greşită sau să producă efecte perverse 
(neplanificate) în viitor. Dacă n-ar fi aşa, înseamnă că nimeni nu ar greşi 
niciodată.  

 

* 
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Unul din scopurile oricărui proiect de modernizare a analizei de 
intelligence trebuie să-l constituie dezvoltarea unei culturi analitice la 
nivelul comunităţii naţionale de informaţii, de natură a contribui la 
implementarea unor măsuri de natură să genereze plus-valoare la nivelul 
proceselor şi produselor de analiză şi, respectiv, creşterea nivelului de 
pregătire profesională a analiştilor. 

Crearea unei culturi analitice cu siguranţă va cere timp, dat fiind că 
în cea mai mare parte a perioadei post-comuniste principalul obiectiv 
instituţional a fost direcţionat spre produse (rezultatele activităţii de 
intelligence) şi nu spre procese. Cât despre personal, după cum susţine 
Treverton, este timpul ca analiştii să devină motorul schimbării, lucrând 
prin rotaţie în alte agenţii de securitate, angajând persoane din afară şi 
organizând brainstorming-uri cu aceştia, ca acţiuni de rutină, nu ca excepţii. 
„Ar trebui să nu-şi petreacă zilele în birouri, ci în oraş, împărtăşind evaluări 
cu alţi experţi şi verificându-şi agendele cu omologii politici” 52. 

Adaptarea componentei analitice a procesului de intelligence la 
schimbările mediului de securitate impune dezvoltarea unei culturi analitice 
pe trei dimensiuni: 

- la nivel individual, prin remodelarea programelor de instruire şi 
perfecţionare şi participarea la cursuri/schimburi de experienţă cu alte 
structuri componente ale sistemului naţional de securitate, serviciile străine 
şi mediul academic. 

Valorificarea potenţialului analiştilor, precum şi dezvoltarea de noi 
competenţe şi aptitudini impun edificarea unui program coerent de 
dezvoltare a carierei, menit să confere identităţi clar conturate unor etape 
precum iniţierea, specializarea şi perfecţionarea continuă; 

- în plan instituţional (sau organizaţional), prin reconfigurarea 
practicilor curente în domeniul analizei informaţiilor, respectiv dezvoltarea 
unei culturi analitice. În acest domeniu, o zonă critică este crearea 
mecanismelor şi asimilarea rezultatelor unor procese de lecţii învăţate care 
să extragă nevoile de schimbare din evaluarea erorilor şi greşelilor 
anterioare; 

- în raport cu mediul extern, prin: susţinerea prezenţei analiştilor, atât 
ca observatori, cât şi ca lectori, la activităţi, cursuri, programe derulate de 
comunitatea academică sau ştiinţifică; încurajarea participării analiştilor la 
schimburi de experienţă cu omologi din serviciile partenere şi organizaţii de 
                                                            
52 Gregory F. Treverton, Reshaping National Intelligence for an Age of Information, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p.246. 
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securitate comunitare/euro-atlantice, simpozioane, seminarii şi alte forumuri 
de cooperare externă; impulsionarea cooperării intra-instituţionale, prin 
flexibilizarea mecanismelor de coordonare şi asigurarea instrumentelor de 
comunicare în timp real între analiză şi operativ. 

Adaptarea continuă a analizei de intelligence pe cele trei dimensiuni 
descrise anterior - imperios necesară pentru a putea face faţă mutaţiilor 
produse la nivelul riscurilor de securitate – se poate realiza prin introducerea 
de instrumente validate ştiinţific la nivelul: proceselor de analiză (metode şi 
tehnici din alte discipline), produselor (adaptarea mesajului la profilul 
beneficiarului, diversificarea produselor, dar şi a consumatorilor) şi al 
procesului de selecţie şi pregătire a personalului. 

În ceea ce-i priveşte pe managerii (pe diverse paliere) din domeniul 
analizei, aceştia trebuie să se focalizeze în permanenţă către îmbunătăţirea 
performanţelor pe toţi cei trei factori critici şi să facă pasul de la 
furnizarea de produse analitice la furnizarea de cunoaştere. 

Ei nu mai sunt lideri (şefi) ai structurilor, ci ai cunoaşterii. 
Autoritatea lor va fi tot mai puţin birocratică şi formală şi tot mai mult 
vizionară şi informală. Ei nu trebuie să arate cum se face, ci încotro trebuie 
să se îndrepte structurile şi oamenii pe care îi coordonează. Trebuie să 
încurajeze formele de organizare dinamice, respectiv să asigure tranziţia de 
la structuri ierarhice rigide la grupuri de lucru flexibile, întrucât serviciile de 
informaţii moderne sunt tot mai puţin piramidale şi tot mai mult de tip 
network-centric53.  

Orice manager din domeniul analizei de intelligence are obligaţia de 
a se opri din ceea ce face în mod curent pentru a proiecta viitorul structurii 
pe care o conduce şi a încuraja acţiunile în direcţia atingerii “viitorilor” 
dezirabili. 

 

                                                            
53 Robert M. Clark, Intelligence Analysis: A Target – Centric Approach, CQ Press, 
Washington DC, 2007. 
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PPoossttffaaţţăă  

  
      Ion GROSU  

 
Dacă, iniţial, studiile de intelligence reprezentau un domeniu de nişă, 

adresându-se îndeosebi personalului militar specializat, sfârşitul războiului 
rece a impus, practic, redefinirea conceptului de securitate, din perspectiva 
dimensiunii militare şi a emergenţei noilor ameninţări, ceea ce a culminat, 
finalmente, cu o modificare de paradigmă tradusă inclusiv prin 
„demilitarizarea” studiilor de securitate. 

O altă tendinţă majoră, reliefată îndeosebi după 11 septembrie 2001, 
a reprezentat-o şi sporirea vizibilităţii serviciilor de informaţii la nivelul 
percepţiei publice, inclusiv ca răspuns la presiunile exercitate de societatea 
civilă în scopul creşterii transparenţei activităţii de informaţii.  

Evoluţia corelată a acestor două tendinţe a avut ca efect creşterea 
progresivă a accesibilităţii mecanismelor şi obiectivelor domeniului 
intelligence la nivelul societăţii civile, studiile în domeniu devenind tot mai 
accesibile publicului, ca o componentă a culturii de securitate. 

În alt plan, dezvoltarea societăţii informaţionale a constituit, la rândul 
său, un „motor” în procesul de modernizare a analizei de intelligence. Accesul 
practic nelimitat la datele provenite din surse deschise/publice au generat, la 
rândul său, un paradox evident: dificultatea de a prelucra, în mod eficient, 
volume informaţionale tot mai mari, într-un timp cât mai scurt, utilizând 
metode analitice „tradiţionale”. Soluţionarea acestui paradox reclamă, o dată în 
plus, regândirea arsenalului analitic specific agenţiilor de intelligence. 

Autorii prezentului ghid s-au confruntat cu o dublă provocare: 
inventarierea, preluarea şi explicitarea unui spectru cât mai cuprinzător de 
procedee şi metode analitice, unele deja consacrate altele considerate “achiziţii 
recente” şi prezentarea acestora de o manieră accesibilă şi neconvenţională. 
Secvenţial, au fost abordate şi tematici conexe activităţii analitice propriu-zise, 
cum ar fi, de exemplu, profilul ideal al analistului de intelligence, tratat din 
perspectivă psiho-sociologică.    

Raportat la intenţia autorilor, mărturisită încă din prefaţa ghidului, 
lucrarea a reprezentat, ab initio, un demers intelectual adresat, cu precădere, 
analiştilor care se iniţiază în tainele analizei de intelligence. Însă, deşi 
publicul ţintă predilect îl reprezintă tinerii analişti, ghidul nu se plasează 
nicidecum sub semnul imperativului didactic, aşa cum poate sugera 
denumirea.  
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Din această perspectivă, lucrarea nu reprezintă neapărat un ghid sau 
– mai bine spus – reprezintă, în fapt, mai mult decât un ghid. În primul rând, 
pentru că nu este şi nici nu aspiră să fie un manual (în înţelesul de handbook 
sau ghid practic destinat să faciliteze deprinderea unor tehnici analitice 
aplicate), ci mai curând o propedeutică la orice demers de iniţiere în 
„tehnologia” analitică de intelligence.  

În ceea ce priveşte motto-ul de început al lucrării, acesta este 
ambiţios şi supra-ranforsat sau „este necesar dar nu suficient”... fără întregul 
conţinut al Ghidului sau fără o pregătire continuă şi multidisciplinară - 
dincolo de graniţele culegerii - a analistului, fără rigoare ştiinţifică, 
cunoaştere de sine şi recunoaştere a propriilor limite. Iar atunci când vorbim 
de limite, deşi condamnat de Sherman Kent „să ştie totul”, un analist 
profesionist are la dipoziţie o singură alternativă: să fie conştient de „ceea ce 
nu ştie” şi să descopere „ceea ce nu cunoaşte că nu ştie”.   

Creşterea în complexitate a problematicii de securitate a produs o 
deplasare a accentului de la analizele de nivel tactic şi operaţional (centrate pe 
„informări punctuale”) către evaluări şi prognoze cu caracter strategic, în 
măsură să furnizeze o imagine cuprinzătoare asupra dinamicii evoluţiilor de 
risc.  

Concomitent, ascendentul unor actori cu preocupări în domeniul 
securităţii (mediul privat, comunitatea academică sau mass media) a catalizat, 
în mod semnificativ, aşteptările factorilor de decizie (dar şi ale opiniei publice) 
în raport cu activitatea serviciilor de intelligence – situaţie ce a motivat, 
suplimentar, eforturile agenţiilor de securitate în direcţia reconceptualizării 
procesului analitic.  

Este, în mare măsură, ceea ce îşi propun să întreprindă autorii 
Ghidului, într-un demers conştient de pionierat, sugerat de însuşi motto-ul 
primului capitol, în care o pondere importantă este acordată 
clarificării/definirii analizei de intelligence.  

Pe lângă stilul utilizat (o vizibilă încercare de surmontare a 
limbajului birocratic, considerat adesea „lemnos” şi neatractiv), reţine 
atenţia metodologia abordată, aproape maieutică, prin care analistul este 
invitat să conştientizeze aspecte ori nuanţe pe care, într-o exprimare 
socratică, „nu ştie că le ştie”54.  
                                                            
54 În măsura în care, în demersul analitic, acesta evoluează, preponderent, sub zodia lui 
„savoir faire”, sau - în alţi termeni – în proximitatea unei cunoaşteri instrumentale (ştiu să 
acţionez dar nu pot explica cum) şi nu a uneia teoretice (pot explica exact cum acţionez).  
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Aceste particularităţi metodologice devin evidente încă din debutul 
lucrării, consacrată, cum spuneam, încercării de identificare a locului 
analizei în activitatea de intelligence, prin încadrarea conceptuală a analizei 
de informaţii în contextul mai larg al problematicii referitoare la informaţia 
de securitate naţională.  

În încercarea de a oferi o definiţie a analizei de intelligence (efort 
marcat de dificultăţi inerente, generate de plurivocitatea semantică a 
termenului generic de analiză, dar şi de înţelegerea parţială a conceptului de 
analiză a informaţiilor de securitate naţională), autorii reuşesc să surprindă, 
cu claritate, elementele de specificitate ale acesteia, ca proces şi produs al 
activităţii de intelligence.  

Analiza realizată pe delicatul palier al delimitărilor conceptuale 
(unele inedite în peisajul abordărilor teoretice cunoscute, la momentul 
actual, în cadrul comunităţii autohtone de intelligence), oferă, totodată, 
autorilor oportunitatea de a realiza o clasificare a analizei de intelligence, 
după criterii structural-funcţionale/grad de complexitate, context în care sunt 
definite şi explicate in extenso cele trei „specii” analitice: strategică, tactică 
şi operaţională.  

O altă idee ce transpare, implicit, din conţinutul volumului este aceea 
potrivit căreia nu este suficient ca analistul să dispună de aptitudini cognitive 
şi psihologice bine definite. Acesta trebuie să aibă, fie şi doar embrionar, o 
propensiune către evitarea uniformităţii în gândire şi a conformismului. 

Pe lângă aptitudinile înnăscute şi cele dezvoltate în procesul de 
instruire, eficienţa activităţii analistului depinde, în mod esenţial, de 
metodologia (concepte, instrumente şi tehnici analitice) utilizată. În acest plan, 
nu există soluţii universal valabile, cele mai bune evaluări fiind generate, de 
regulă, ca efect al combinării tehnicilor disponibile, în funcţie de specificul şi 
de complexitatea fenomenelor abordate. 

În altă ordine de idei, analistul de intelligence constituie un element al 
unui mecanism instituţional complex care reclamă, la rândul său, nevoia de 
flexibilizare şi adaptare continuă a ansamblului de norme şi procese 
definitorii pentru modul specific de funcţionare al acestuia. În caz contrar, 
un serviciu de informaţii nu ar putea reacţiona, în timp real, la solicitările 
actualului mediu de securitate, el însuşi marcat de o continuă schimbare. 

Istoria ne oferă numeroase exemple referitoare la lipsa de preocupare 
pentru adoptarea unei paradigme flexibile, capabilă să răspundă eficient 
mutaţiilor intervenite în contextul de securitate, care a determinat disfuncţii 
majore, cu impact în exercitarea actului de autoritate. În acest context, este de la 
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sine înţeles că o preocupare superficială (ori „mimată”) generează, mai 
devreme ori mai târziu, acelaşi tip de repercusiuni.   

Concluzia firească a acestor realităţi este aceea că nu există alternativă 
la procesul de adaptare a structurilor de informaţii la evoluţiile mediului de 
securitate, a căror dinamică tinde să se situeze, de multe ori, cu precădere în 
sfera analitică, cu un pas în faţa demersurilor instituţionale de reconfigurare a 
arhitecturii de intelligence. Pentru că ”mâine, astăzi va fi ieri” iar produsele 
de intelligence sunt destinate deciziilor cu efecte pe termen mediu şi lung, în 
configurarea marelui „puzzle” al acestui mâine rolul analizei este 
fundamental. 
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Tabelul nr.1 - AAppttiittuuddiinnii  mmeennttaallee  ((ffoorrmmee  aallee  ggâânnddiirriiii))  iimmpplliiccaattee  îînn  
pprroocceessuull  ddee  aannaalliizzăă    

GGâânnddiirreeaa  aallggoorriittmmiiccăă::  
• se bazează pe operaţii prefigurate, 
conservative, habituale, pe treceri 
riguroase de la o stare la alta în 
succesiunea obligatorie a 
evenimentelor în timp, efectuarea 
corectă a unui pas conducând în 
mod necesar la soluţionarea 
integrală şi sigură a problemei; 
 
• este rigidă şi strict determinată; 
 
• se asociază cu atitudini de 
prudenţă, de menţinere a raporturilor 
statut-quo-ului unor relaţii între 
entităţi; 
 
• este eficientă în situaţiile familiare, 
obişnuite, comune, în care individul 
este bine informat, dar şi în 
rezolvarea problemelor bine 
definite, când relaţia dintre datele 
problemei şi condiţiile ei, ca şi 
relaţia dintre rezultatele parţiale şi 
rezultatele finale pot fi bine 
formulate. 
 

GGâânnddiirreeaa  eeuurriissttiiccăă::  
• presupune operaţii în curs de 
elaborare care abia urmează a fi 
descoperite, desfăşurarea ei 
având un caracter arborescent, 
din fiecare nod subiectul 
trebuind să aleagă o cale dintre 
mai multe căi posibile, rezultatul 
final prezentând un grad redus 
de certitudine; 
 
• este plastică şi inovatoare; 
 
• se fundamentează pe suportul 
unor atitudini de iniţiativă, 
independenţă, inventivitate, 
cutezanţă; 
 
• este eficientă în situaţii noi, 
inedite, incerte atunci când 
individul nu este bine informat, 
nu cunoaşte nici rezultatele şi 
nici metodele de a ajunge la ele, 
ci acestea trebuie să fie 
descoperite; 
 
 

AANNEEXXAA  ––  sscchheemmee  şşii  ttaabbeellee  
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• se dovedeşte a fi extrem de 
productivă atunci când analistul 
s-ar putea confrunta cu probleme 
slab determinate sau chiar prost 
definite, în care relaţia dintre 
date şi condiţii, dintre rezultatele 
parţiale şi rezultatele finale 
urmează a fi descoperite. 
 

GGâânnddiirreeaa  rreepprroodduuccttiivvăă:: 
• are ca obiectiv completarea 
anumitor lacune informaţionale; 
 
• este simplistă, operaţiile fiind 
automatizate, stereotipizate. 

GGâânnddiirreeaa  pprroodduuccttiivvăă  
presupune: 
• utilizarea unor informaţii/ 
metode mai vechi în analiza unor 
materiale/situaţii noi; 
 
• descoperirea unui nou 
principiu de relaţionare a datelor 
problemei decât cel deja însuşit; 
 
• elaborarea mai multor soluţii 
posibile, a cât mai multor 
explorări posibile ale 
fenomenelor. 

GGâânnddiirreeaa  ddiivveerrggeennttăă:: reclamă din 
partea analiştilor căutarea a cât mai 
multor soluţii la problemele pe care 
aceştia le au în atenţie. 

GGâânnddiirreeaa  ccoonnvveerrggeennttăă:: 
• se mişcă în sens invers, de la 
diversitate la unitate, de la 
disociaţie la sinteză; 
 

• manifestă tendinţa de proliferare, 
de diversificare şi multiplicare în 
raport cu punctul iniţial de plecare, 
fiind un semn distinctiv al 
flexibilităţii şi mobilităţii 
intelectuale a individului;  
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• cuprinde capacităţi de tipul: 
comprimarea unui număr 
mare/variat de structuri 
semantice într-un număr relativ 
limitat, formarea de concepte 
pornind de la atributele 
obiectelor şi fenomenelor, 
restrângerea şi denumirea 
corectă a claselor/relaţiilor, 
restabilirea ordinii logice într-o 
multitudine de termeni ş.a. 

GGâânnddiirreeaa  iinndduuccttiivvăă:: 
• implică procese de analiză de la 
particular la general, de la 
multitudinea trăsăturilor, 
atributelor, la concepte, relaţii, legi; 
conceptele, relaţiile, legile sunt 
produse ale gândirii inductive, 
formarea lor implicând abstractizări 
şi generalizări, diferenţieri şi 
asimilări simultane; 
 
• surprinde regularitatea, ceea ce 
este comun, constant, invariant. 
Pornind de la stimuli, subiectul 
construieşte o schemă de răspuns 
căreia i se adaptează; 
 
• facilitează extragerea şi 
formularea unei concluzii generale 
dintr-o multitudine de cazuri 
particulare. 

GGâânnddiirreeaa  ddeedduuccttiivvăă::   
• se caracterizează prin mişcarea 
cunoaşterii în sens invers celei 
inductive, adică de la general la 
particular; 
 
• este un excelent mijloc de a 
controla conceptele, relaţiile şi 
legile obţinute prin gândirea 
inductivă. Prin gândirea 
deductivă, pornind de la o serie 
de reguli şi legităţi deja stabilite, 
analistul tinde să obţină 
informaţii noi. Aceasta are un 
caracter riguros, sistematic, 
conducând întotdeauna la o 
anumită concluzie. 
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Tabelul nr.2 - Principalele aptitudini cognitive implicate în activitatea 
de analiză 

 

AAppttiittuuddiinnee  SSppeecciiffiicc  //  SSeemmnniiffiiccaaţţiiee  
DDoommeenniiuu  ddee  

uuttiilliizzaarree  pprreeddiilleecctt  

EExxpprriimmaarreeaa  îînn  

ssccrriiss  

capacitatea de a comunica 
informaţii şi idei în scris, astfel 
încât să fie înţelese cât mai bine de 
alte persoane. Aceasta implică 
cunoaşterea semnificaţiei cuvintelor 
şi a diferenţei dintre ele, a 
gramaticii şi capacitatea de a 
structura coerent/logic propoziţii şi 
fraze 

este utilizată în 
redactarea unor note, 
rapoarte, sinteze, 
evaluări, articole, 
scrisori, memorii etc 

ÎÎnnţţeelleeggeerreeaa  
lliimmbbaajjuulluuii  ssccrriiss  

aptitudinea care implică citirea şi 
înţelegerea cuvintelor şi frazelor 
scrise, înţelegerea corectă şi rapidă 
a textului ca întreg, precum şi a 
fiecăruia dintre paragrafe în parte 

este utilizată predilect 
în activităţi ce 
presupun citirea 
materialelor de lucru, 
articolelor, cărţilor, 
manualelor, ordinelor 
şi instrucţiunilor de 
muncă etc. 

RRaappiiddiittaatteeaa  
ssttrruuccttuurrăărriiii  

iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  
((mmoobbiilliittaattee  

mmeennttaall--
rreezzoolluuttiivvăă))  

• aptitudinea de a recepta rapid 
informaţii, care la început par a fi 
fără sens, neorganizate; 
 
• se referă, totodată, la măsura în 
care se pot combina şi organiza 
rapid diferite informaţii (vizuale sau 
auditive) pentru a forma un întreg 
cu sens 

intervine, preponderent, 
în interpretarea sintetică 
a unui set de informaţii 

AAtteennţţiiaa  
ccoonncceennttrraattăă  

aptitudinea unei persoane de a se 
concentra pentru o perioadă de timp 
asupra unei sarcini, chiar şi când 
aceasta este plictisitoare, fără a se 
lăsa distrasă de stimuli externi 

este solicitată în 
studierea şi redactarea 
unor materiale pe un 
fundal zgomotos, de 
exemplu în timpul 
funcţionării radio-ului 
sau TV sau a 
discuţiilor unor colegi 
în proximitate 
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AAtteennţţiiaa  

ddiissttrriibbuuttiivvăă  

• capacitate care presupune 
folosirea de informaţii din mai 
multe surse şi nu concentrarea pe 
una singură; 
 
• această aptitudine presupune 
pendularea între două sau mai multe 
surse de informaţii (verbale, 
vizuale, auditive, tactile etc.) 

este utilizată, cu 
precădere, în citirea 
unui document 
simultan cu ascultarea 
unui post TV sau 
radio, trecerea rapidă 
de la o sarcină la alta 
(interpretarea unui 
material, oprirea 
bruscă pentru a oferi 
verbal informaţii 
relevante dintr-un alt 
context etc.) 

FFlluueennţţaa  iiddeeiilloorr  
• vizează volumul de idei emise cu 
privire la un subiect dat; 
• nu se referă la originalitatea 
ideilor (calitate, corectitudine sau 
creativitate) 

este utilizată în 
căutarea unor soluţii 
alternative la o 
problemă dată 

OOrrddoonnaarreeaa  
iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  

• capacitatea de a urmări o regulă 
dată cu scopul de a ordona obiecte, 
cuvinte, propoziţii, evenimente sau 
acţiuni într-o anumită secvenţă; 
 
• capacitatea de a percepe relaţiile 
de tip cauză-efect, capacitatea de a 
înţelege şi cuprinde în totalitate o 
situaţie, capacitatea de înţelegere a 
situaţiilor şi contextelor sociale, 
atenţie la detalii, gândire logică, 
secvenţial – algoritmică. 
 
• capacitatea de a sesiza elementele 
esenţiale dintr-un ansamblu, 
structurarea acestora din 
perspectivă anticipativă a finalizării 
unor acţiuni, evenimente ori 
fenomene 

este solicitată în 
aranjarea mai multor 
propoziţii/fraze într-
un paragraf, sortarea 
informaţiilor în 
funcţie de un criteriu 
dat - numeric, 
alfabetic, cronologic - 
asamblarea unor 
informaţii într-o 
ordine care să descrie 
un posibil scenariu 

EExxpprriimmaarree  oorraallăă  
• aptitudinea de a comunica verbal 
informaţia astfel încât cei din jur să 
înţeleagă sensul transmis; 
 

este necesară în 
discuţii 
interpersonale, 
prezentarea unei 
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• presupune cunoaşterea 
semnificaţiei atribuite fiecărui 
cuvânt, precum şi a modului în care 
acestea pot fi folosite, individual 
sau combinat, pentru a transmite 
mesajul dorit, folosirea adecvată a 
limbajului non-verbal în raport cu 
contextul în care se face 
comunicarea şi semnificaţia 
informaţiei care se urmăreşte a fi 
transmisă 

lucrări, argumentarea 
şi susţinerea unui 
punct de vedere, 
descrierea unui 
eveniment sau 
persoane, 
dezamorsarea unor 
situaţii cu încărcătură 
afectogenă negativă 
etc. 

FFlleexxiibbiilliittaatteeaa  
ssttrruuccttuurrăărriiii  

este  aptitudinea de a identifica sau 
recunoaşte un model cunoscut 
(formă geometrică, obiect, cuvânt) 
prezent într-un material, de a 
diferenţia esenţialul de neesenţial 

este utilizată la citirea 
„printre rânduri” a 
unui material, 
acordarea de 
semnificaţii hic et 
nunc unor 
materiale/informaţii 
studiate anterior 
derulării unui 
eveniment 

ÎÎnnţţeelleeggeerreeaa  
vveerrbbaallăă  

este aptitudinea de a asculta şi 
înţelege limba vorbită, sensul 
cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor 
enunţate de alte persoane 

este necesară pentru: 
ascultarea şi înţelegerea 
unor cursuri ori 
instructaje, descrieri de 
evenimente, locuri, 
oameni, mesaje, 
reportaje, materiale 
documentare TV sau 
radio 

RRaaţţiioonnaammeennttuull  
ddeedduuccttiivv  

este aptitudinea de a aplica reguli 
generale la probleme/cazuri 
particulare cu scopul de a găsi 
răspunsuri logice la acestea 

este de utilitate în 
propunerea unor 
inferenţe logice în 
baza studiului unor 
informaţii, 
identificarea factorilor 
critici în evoluţia unui 
eveniment, fenomen 
etc. 
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CCaappaacciittaatteeaa  ddee  
rreeddaarree//  

mmeemmoorraarree  

• se referă la memoria semantică, 
verbal-logică, adică la capacitatea 
de a stoca, recunoaşte şi reproduce 
obiectiv informaţii/evenimente; 
 
• implicarea cu responsabilitate şi 
interes în rezolvarea unor sarcini 
cotidiene specifice conduce la 
formarea unui sistem mnezic care, 
în timp, va creşte capacitatea de 
memorare 

este solicitat în 
memorarea cât mai 
multor informaţii cu 
privire la un profil de 
activitate 

RRaaţţiioonnaammeennttuull  
iinndduuccttiivv  

este aptitudinea de a combina 
informaţii distincte sau răspunsuri 
specifice, pentru a formula reguli 
sau concluzii generale 

este solicitat în: 
căutarea şi găsirea 
unei explicaţii logice 
privind relaţiile 
posibile dintre 
evenimente, fapte ori 
informaţii aparent 
fără legătură între ele; 
diagnoza/auditarea 
unei situaţii, acţiuni 
disonante ale unui 
individ sau 
organizaţii; 
formularea şi testarea 
de ipoteze prin 
mijloace specifice în 
contextul unui 
scenariu; asamblarea 
elementelor, faptelor, 
comportamentelor în 
scopul creării unui 
context unitar (tip 
puzzle) 

FFlleexxiibbiilliittaatteeaa  
ccaatteeggoorriiaallăă  

• aptitudinea de a produce multe 
reguli, astfel încât fiecare dintre ele 
să arate cum trebuie grupat un 
anumit set de lucruri într-un mod 
diferit; 
 

• vizează aspectul cantitativ şi nu 
producerea celei mai bune reguli 

este utilizată în 
activităţi de clasificare 
a unor informaţii în 
funcţie de diverse 
criterii (urgenţă, 
importanţă, frecvenţă 
etc.) 
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OOrriiggiinnaalliittaatteeaa  

capacitatea de a emite idei 
ingenioase despre un subiect sau o 
problemă, abilitatea de a oferi 
soluţii creative şi de a dezvolta noi 
modalităţi de lucru altele decât cele 
standard 

este utilizată în 
elaborarea şi 
dezvoltarea unor noi 
metode şi tehnici de 
analiză, sinteză şi 
prognoză 

RRaappiiddiittaatteeaa  
ppeerrcceeppţţiieeii  

aptitudinea de a compara rapid şi cu 
precizie litere, cifre, obiecte, 
imagini, persoane, care se pot 
prezenta simultan sau consecutiv 

este solicitată în 
„scanarea” rapidă a 
unui text pentru 
identificarea erorilor 
de dactilografiere, 
identificarea rapidă a 
elementelor 
evidenţiate în text, 
diminuarea iluziilor 
perceptive în 
explorarea unor 
imagini etc. 
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Tabelul nr.3 - CCaarraacctteerriissttiiccii  ddee  ppeerrssoonnaalliittaattee  şşii  iinntteerreessee  pprrooffeessiioonnaallee  

RReessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  

trăsătură specifică persoanelor de încredere, 
sensibile faţă de alţii şi faţă de sarcinile pe care le 
au de îndeplinit; presupune disciplină şi 
conştiinciozitate, respect pentru reguli şi ordine, 
perseverenţă şi dedicare în realizarea obiectivelor 
asumate. Implicarea activă în rezolvarea sarcinii 
trasate, din această perspectivă, face dovada 
maturităţii şi dorinţei de a performa, acordând 
semnificaţia şi importanţa necesară fiecărei sarcini 
în parte 

CCoonnffoorrmmiissmmuull    
ssoocciiaall  

disponibilitatea individului de a adera la reguli şi 
politici de comportament social, care în plan 
organizaţional se traduce prin respectarea 
(internalizarea) standardelor şi normelor impuse 
de organizaţie. Prezenţa unui comportament 
socializat şi compliant la normele interne de 
muncă, ordine şi regulamente, atenţionări din 
partea şefilor pentru evitarea erorilor şi creşterea 
calităţii muncii, pentru a rămâne obiectiv şi a 
acorda semnificaţii potrivite contextelor sunt 
atitudini mature prin care scopurile personale se 
suprapun cu cele organizaţionale 

PPeerrsseevveerreennţţaa  

capacitatea individului de a menţine un nivel 
optim de efort indiferent de tipul de sarcină cu 
care acesta se confruntă şi de a se perfecţiona 
permanent pentru evitarea auto-
suficienţei/plafonării 

CCoonnttrroolluull  tteennddiinnţţeeii  
ddee  aa  aaddooppttaa  ddeecciizziiii  

hhaazzaarrddaattee  

aptitudinea care implică o reflecţie profundă şi 
deliberată înainte de a lua decizii; presupune calm 
şi stăpânire de sine în analiza şi acordarea de 
semnificaţii pentru situaţii cu risc crescut  

OObbţţiinneerreeaa  ddee  
iinnffoorrmmaaţţiiii  pprriinn  

ccoonnvveerrssaaţţiiee  

aptitudinea de a exploata optim limbajul verbal în 
strânsă legătură cu cel nonverbal pentru a obţine 
informaţii referitoare la o problemă dată, prin arta 
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conversaţiei. Această aptitudine presupune 
înţelegerea situaţiilor şi capacitatea de a determina 
interlocutorul să ofere informaţiile dorite 

AAuuttooccoonnttrroolluull  

capacitatea individului de a rămâne calm şi 
echilibrat în situaţii dificile sau stresante (de 
disconfort, conflict şi pericol) prin controlul 
emoţiilor, tendinţelor de reacţie şi a impulsurilor 
de moment; se poate asocia cu autodisciplina, 
capacitatea de organizare, orientarea pe obiective 
şi conştiinciozitatea 

DDeesscchhiiddeerreeaa  ccăăttrree  
eexxppeerriieennţţee  

disponibilitatea persoanei de a avea o atitudine 
deschisă, receptivă la idei, contexte, circumstanţe 
şi medii noi; implică, totodată, interese variate şi 
preponderent intelectuale, curiozitate ştiinţifică, 
căutarea complexităţii şi generarea de noi idei, 
acceptarea rapidă a schimbărilor şi inovaţiilor 

CCaappaacciittaatteeaa  ddee  
ccoooorrddoonnaarree  

aptitudinea de a structura planurile de muncă şi 
activităţile proprii în consonanţă cu programele, 
stilul de muncă şi ritmul celorlalţi, ceea ce impune 
un management eficient al timpului şi resurselor 
alocate; poate implica şi evidenţierea unor abilităţi 
de mentorat în sens constructiv pozitiv, făcând 
apel la o paletă complexă de comportamente de la 
cele suportive la cele autoritare 

RReecceeppttiivviittaatteeaa  
ssoocciiaallăă  

aptitudinea de a înţelege corect situaţiile sociale, 
prin respectarea părerilor şi sentimentelor 
celorlalţi, dar şi evaluarea consecinţelor acţiunilor 
tuturor actorilor sociali (eu şi ceilalţi); implică 
intuiţie socială, versatilitate, fluenţă verbală, 
empatie şi adaptabilitate 

DDoorriinnţţaa  ddee  
rreeaalliizzaarree  

abilitatea de fixare a unor standarde înalte şi de 
realizare la cel mai ridicat nivel a sarcinilor 
impuse; se poate asocia şi cu nevoia de 
recunoaştere a propriei munci, aspiraţii academice, 
vocaţionale şi profesionale înalte 

AAsseerrttiivviittaatteeaa  
vizează capacitatea de susţinere argumentată a 
unor puncte de vedere în acord cu un limbaj non-
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verbal menit să conducă la acceptare şi schimbare 
atitudinală din partea celorlalţi, în acord cu 
exprimările enunţate; implică, de asemenea, 
adoptarea unui comportament activ şi voluntar în 
direcţia preluării iniţiativei în relaţiile cu alte 
persoane 

ÎÎnnccrreeddeerreeaa  
ssoocciiaallăă  

semnifică evidenţierea unei atitudini deschise, 
pozitive, faţă de indivizi şi situaţii, indiferent de 
rezultatele experienţelor personale anterioare, ceea 
ce nu înseamnă o lipsă de maturitate, ci o înaltă 
capacitate de a găsi explicaţii plauzibile reale 
pentru atitudini cu dezirabilitate socială scăzută 

FFlleexxiibbiilliittaatteeaa  
ccoommppoorrttaammeennttaallăă  

reflectă capacitatea crescută a individului de 
adaptare la situaţii variate, în funcţie de 
complexitate, încărcătură afectogenă şi caracter de 
noutate; presupune, totodată, dorinţa şi 
posibilitatea de a reacţiona flexibil şi adaptativ la 
aşteptările şi standardele în schimbare ale celorlalţi  

AArrgguummeennttaarreeaa  
vveerrbbaallăă  

capacitatea individului de a-şi susţine verbal 
raţionamentele şi propriile concluzii, ceea ce 
presupune utilizarea raţionamentului logic în 
explicarea aspectelor complicate sau ca răspuns la 
critici privind raţionamente sau concluzii 
complexe/cu nivel ridicat de abstractizare  

IInntteerrddeeppeennddeennţţaa  

atitudinea care dezvăluie siguranţă de sine, 
deschidere şi maturitate pentru a acţiona corect, 
inovativ şi cu minimă supervizare, într-un mediu 
preponderent nestructurat  

AAmmaabbiilliittaatteeaa  

presupune evidenţierea unor atitudini 
comportamentale calde, deschise, suportive, în 
medii şi contexte diferite, fără a urmări un obiectiv 
personal. Această dimensiune a personalităţii este 
implicată în relaţiile sociale 

CCaappaacciittaatteeaa  ddee  
rreeffaacceerree  aa  ttoonnuussuulluuii  

aptitudinea de refacere rapidă şi eficientă, după 
traversarea unor situaţii generatoare de stres, astfel 
încât individul să fie pregătit pentru altă activitate, 
cel puţin la fel de stresantă sau solicitantă 
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SSoocciiaabbiilliittaatteeaa  

trăsătură determinantă în construcţia 
comportamentului orientat spre ceilalţi, implicând 
dezvoltare personală prin modelare şi moderare 
comportamentală continuă a conduitelor proprii în 
raport cu normele unanim acceptate 

CCaappaacciittaatteeaa  ddee  
nneeggoocciieerree  

implică manifestarea unei atitudini constructive 
centrată pe găsirea de soluţii optime, prin apelul la 
conduite flexibile, de renunţare şi acceptare, în 
raport cu puncte de vedere diferite 

DDeezzvvoollttaarreeaa  
cceelloorrllaallţţii  

presupune activitate de mentorat în scopul 
dezvoltării personale a membrilor grupului/echipei 
creându-se astfel premise favorabile obţinerii de 
performanţe  

PPeerrssuuaassiiuunneeaa  capacitatea de a prezenta informaţiile astfel încât 
să influenţeze opiniile şi acţiunile celorlalţi 
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Tabelul nr.4. – EElleemmeennttee  ppssiihhoo--ccaarraacctteerriiaallee  ccuu  iimmpplliiccaaţţiiii    
îînn  pprroocceessuull  aannaalliittiicc  

CCoonnşşttiiiinncciioozziittaatteeaa  

este rezultanta relaţiei între 
dimensiuni ale personalităţii 
precum responsabilitatea, 
conformismul social, 
preseverenţa, controlul 
tendinţei de a lua decizii 
pripite şi autocontrolul 

Acestea descriu prototipul 
unui individ disciplinat, 
metodic, sistemic, 
perseverent în abordarea 
problemelor, cu tendinţă 
de asumare şi orientare 
spre rezolvarea de 
probleme şi nu de evitare 
a lor, scrupulos, de 
încredere, cu sistem 
atitudinal-valoric bine 
structurat, capabil să 
gestioneze eficient orice 
tip de situaţii 

DDeesscchhiiddeerreeaa  

cuprinde capacitatea de 
obţinere a informaţiilor, 
deschiderea către experienţe, 
capacitatea de cooperare, 
dorinţa de realizare şi 
independenţă/autonomie 

Această dimensiune se 
constituie într-un 
parametru fundamental de 
eficienţă în activitatea de 
analiză, evidenţiind 
capacitatea individului de a 
pendula între receptivitatea 
la acţiuni şi idei, pe de o 
parte şi la valori şi afecte, 
pe de altă parte. Astfel, 
analistul are capacitatea de 
opera distincţii de fineţe 
între obiectiv şi subiectiv 
în plan acţional, putându-
se plasa contextual fie într-
un cadru, fie în altul 

SSttaabbiilliittaatteeaa  
eemmooţţiioonnaallăă  

este rezultanta interacţiunii 
între trăsături precum 
asertivitatea, capacitatea de 
refacere a tonusului, 
argumentarea verbală şi 
capacitatea de negociere 

În cadrul activităţii de 
analiză-sinteză, echilibrul 
emoţional are tendinţa de 
a oscila în funcţie de 
caracteristicile de 
personalitate enunţate, cu 
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menţiunea că uşoara 
instabilitate emoţională ar 
putea fi exploatată 
contextual în analiza unor 
situaţii care să impună 
proiecţii din partea 
analistului 

EExxttrraavveerrssiiuunneeaa  

este susţinută de subfactori 
precum receptivitate socială, 
încredere socială şi 
sociabilitate 

Activitatea de analiză-
sinteză presupune un stil 
de lucru preponderent 
individual. Însă trăsăturile 
enumerate în acest tabel 
sunt premise pentru o 
muncă de echipă 
eficientă. Aceste 
caracteristici îşi pot găsi 
utilitatea în procesul de 
integrare, iniţiere şi 
adaptare la specificul 
activităţii viitorilor 
analişti 

AAggrreeaabbiilliittaatteeaa  

presupune flexibilitatea 
comportamentală, 
amabilitate, capacitatea de 
negociere şi  deschidere 
către dezvoltarea celorlalţi 

Ca şi în cazul 
extraversiei, trăsăturile 
menţionate nu sunt 
premise obligatorii pentru 
succesul în activitatea de 
analiză-sinteză, însă ele 
pot fi exploatate în 
procesul de formare, doar 
că din perspectiva 
formatorului sau a celui 
care manifestă atitudini 
proactive în raport cu 
nevoia de cunoaştere a 
celorlalţi 
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Tabelul nr.5 - EErroorrii  ccooggnniittiivvee  ffaavvoorriizzaattee  ssaauu  iinndduussee  ddee  ttiippaarreellee  
mmeennttaallee  aallee  aannaalliissttuulluuii 

RRaaţţiioonnaammeenntteellee  
pprreeddeeffiinniittee  

în baza cărora informaţiile noi sunt evaluate 
în funcţie de experienţele şi procesele 
analitice anterioare 

OOppiinniiiillee  ffoorrmmuullaattee  
pprreemmaattuurr  

generate de necesitatea simplificării şi 
identificării informaţiei relevante; conduc, 
de regulă, la adoptarea pripită şi, adesea, 
eronată a concluziilor 

PPrreessuuppuunneerreeaa  ccăă  oo  
eevveennttuuaallăă  ccoonnffiirrmmaarree  aa  
uunneeii  iippootteezzee  ccoonndduuccee  ccuu  
nneecceessiittaattee  llaa  iinnffiirrmmaarreeaa  

aalltteeiiaa  

 
se manifestă, în general, prin validarea 
informaţiei care întăreşte o concluzie 
analitică drept argument de invalidare a altor 
ipoteze mai puţin agreate 

  
AAnnaallooggiiiillee  iinnaaddeeccvvaattee  

reprezentate de percepţia unei false 
similarităţi dintre un eveniment şi alte 
situaţii din trecut, în baza unor consideraţii, 
concepte sau date inconsistente 

VVaalloorriizzaarreeaa  ccuu  
ssuuppeerrffiicciiaalliittaattee  aa  

ccoonncclluuzziiiilloorr  „„iissttoorriiccee””  

manifestată în general prin analize mai puţin 
critice ale unor evenimente, determinarea 
superficială a unor cauzalităţi, supra-
generalizarea unor factori cauzali 
incontestabili, extrapolarea improprie a unor 
rezultate pozitive sau negative obţinute 
anterior  

PPrreezzuummţţiiaa  aaccţţiiuunniilloorr  
uunniittaarree  

bazată pe raţionamentul fals că acţiunile 
altora sunt mai planificate, centralizate sau 
coordonate decât în realitate, ipoteză care 
refuză cauzalităţile accidentale sau relevanţa 
hazardului 

CCoommppaarrttiimmeennttaarreeaa  
eexxcceessiivvăă  

poate conduce la o disponibilitate 
„restrânsă” pentru considerarea unor 
alternative, potenţial benefice, generate în 
afara problematicii din competenţă 
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LLiippssaa  eemmppaattiieeii  

incapacitatea de a înţelege percepţia altora 
despre anumite evenimentele, fapte, 
fenomene relevante pentru securitatea 
naţională 

RReefflleexxiiaa  „„îînn  oogglliinnddăă””  

transpunerea (nejustificată) a propriei 
percepţii în demersul de a explica - prin 
analogie - activitatea unor terţe entităţi; este 
generată adesea de o predispoziţie 
egocentristă şi facilitată de sistemele 
analitice închise 

PPllaaffoonnaarreeaa  

poate fi generată de acumularea unor carenţe 
în pregătire, pe fondul limitării la o plajă 
restrânsă de preocupări, al lipsei curiozităţii 
şi al respingerii sau ignorării „noului”  

IIppootteezzaa  „„aaccttoorruulluuii  
rraaţţiioonnaall””  

desemnează presupunerea că o terţă 
persoană va acţiona într-o manieră raţională, 
după tiparul de gândire/standardele specifice 
analistului 

PPrreejjuuddeeccaattaa  
pprrooppoorrţţiioonnaalliittăăţţiiii  

implică prezumţia că orice acţiune generată 
este proporţională cu scopul acesteia 
(principiul eficienţei) 

IIggnnoorraarreeaa  vvooiittăă  aa  
iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  

ddeeffaavvoorraabbiillee  îînn  rraappoorrtt  ccuu  
ooppiinniiiillee  aacccceeppttaattee  

respingerea datelor care intră în conflict cu 
opiniile deja acceptate 

GGâânnddiirreeaa  eexxaaggeerraatt  
ppoozziittiivvăă  ((CCoommpplleexxuull  

„„PPoolliiaannaa””))  

desemnează o atitudine analitică de 
optimism debordant şi supraestimare a 
propriilor abilităţi, implicit a corectitudinii 
judecăţilor formulate 

GGâânnddiirreeaa  eexxaaggeerraatt  
nneeggaattiivvăă  ((CCoommpplleexxuull  

„„CCaassaannddrraa””))  

reflectă o atitudine de scepticism 
excesiv/pesimism, prudenţă excesivă dictată 
de experienţe anterioare nefaste sau o 
predispoziţie atitudinală specifică 

CCrreeddiibbiilliizzaarreeaa  eexxcceessiivvăă  aa    
iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  ddiissppoonniibbiillee  

este mai probabil să fim influenţaţi de 
informaţiile existente sau uşor de obţinut 
decât de cele care necesită efort pentru a fi 
produse/accesate, în condiţiile în care 
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tocmai aceastea pot fundamenta adoptarea 
unor decizii corecte 

„„FFeettiişşiizzaarreeaa””    
ffaammiilliiaarruulluuii  

• acceptarea cu uşurinţă a informaţiilor care 
confirmă cunoştinţele pe un anumit subiect 
decât informaţiile derivate din situaţii noi 
sau necunoscute. Repetiţia şi rezultatul 
acesteia - familiaritatea informaţiei au, cel 
mai adesea, o importanţă mai mare în 
formarea credinţelor noastre decât orice tip 
de analiză sau argument.  
• respingerea acelor informaţii/dovezi care 
ni se par străine, necunoscute, chiar dacă ele 
sunt complet adevărate; faptul că nu ştim 
nimic despre ele ne determină să le 
discredităm 

„„NNaarrccoozzaa””  uullttiimmeeii  
iinnffoorrmmaaţţiiii  

fluxul ridicat de informaţii receptat zilnic 
împiedică reţinerea tuturor acestora; drept 
urmare, tindem să acţionăm conform regulii 
potrivit căreia informaţiile noi le exclud pe 
cele vechi, fiind preocupaţi să judecăm doar 
pe baza informaţiilor recente în adoptarea 
deciziilor   

IIggnnoorraarreeaa  fflluuxxuulluuii  
mmeeddiiaann  

cele două momente în care informaţiile se 
bucură de cea mai mare atenţie sunt 
începutul şi finalul prezentării lor. Din 
această cauză, primele şi ultimele informaţii 
din cadrul unui proiect, problemă, plan de 
cercetare, material, sesiune de studiu sau 
întrunire vor fi reţinute mai bine şi vor primi 
o mai mare importanţă decât celelalte. 
Dimpotrivă, informaţiile poziţionate la 
mijlocul unui proiect pot fi ignorate sau 
desconsiderate, exclusiv din cauza poziţiei 
deţinute în fluxul de date  

„„......  ppeerrsseevveerraarree  
ddiiaabboolliiccuumm  eesstt””  

tindem să acceptăm ideile care sunt în acord 
cu propriile noastre convingeri şi să le 
respingem pe cele contrare, cu riscul de a 
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promova o explicaţie falsă, ireală; din acest 
motiv, trebuie să evaluăm permanent 
propriile raţionamente susceptibile de erori 
de analiză  

EExxaacceerrbbaarreeaa  
„„pprriivviilleeggiiaalliittăăţţiiii””  

informaţiile considerate secrete, speciale, 
rarisime ori cu acces restrictiv vor primi o 
mai mare credibilitate decât informaţiile 
care pot fi obţinute cu uşurinţă; valorizarea 
diferenţiată a acestor informaţii, exclusiv în 
temeiul criteriului „privilegialităţii” 
generează riscul deformării procesului 
analitic prin concentrarea argumentaţiei pe 
un singur tip de sursă    

IInnccoonnsseeccvveennţţaa  

dificultăţi întâmpinate în a evalua cu aceeaşi 
unitate de măsură situaţii sau cazuri similare 
(de exemplu, informaţia primită de la o 
anumită sursă poate beneficia de un 
tratament preferenţial faţă de informaţia 
primită dintr-o altă sursă, fără a se justifca 
raţional o astfel de opţiune)  

SSuuppeerrffiicciiaalliittaatteeaa  

tendinţa de a procesa informaţiile de o 
manieră simplificată, cu atât mai vizibilă 
când există constrângeri de timp şi acţiune; 
„tehnicile” cel mai des utilizate în aceste 
situaţii sunt stereotipiile, impresiile pripite, 
„răsfoirea” bazelor de date  

IInneerrţţiiaa  

incapacitatea de a renunţa la anumite 
pattern-uri de gândire la care apelăm în mod 
automat chiar şi atunci când suntem în 
situaţii noi, diferite 

„„EEffeeccttuull  ddee  ttuurrmmăă””  conformarea necritică la opinia dominantă/a 
grupului de apartenenţă   

AAttrriibbuuiirriillee  aassiimmeettrriiccee  

tindem să ne atribuim succesele (acestea se 
datorează cunoştinţelor, abilităţilor, 
talentelor personale) şi să atribuim 
greşelile/eşecurile noastre unor factori 
externi, ghinionului; în acelaşi timp, ceilalţi 
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au succes datorită norocului, iar greşelile le 
sunt imputabile 

TTeennttaaţţiiaa  ttrraannssmmiitteerriiii  
„„aaddeevvăărruulluuii  aaşştteeppttaatt””  

decizia şi rezultatele activităţii analistului 
tind să se conformeze aşteptărilor 
beneficiarului  

GGeenneerraalliizzăărriillee  pprriippiittee  concentrarea asupra unui singur aspect al 
problemei în defavoarea întregului                   

„„MMiirraajjuull””  aassppeeccttuulluuii  
ddoommiinnaanntt  

extragerea de concluzii cu caracter de 
generalitate în temeiul unor situaţii singulare 
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Tabel nr.6 - AAllttee  mmeettooddee  aannaalliittiiccee  uuttiilliizzaattee  îînn  aaccttiivviittaatteeaa  ddee  
iinntteelllliiggeennccee 

AAnnaalliizzaa  
ccaannttiittaattiivvăă  

Presupune identificarea şi inventarierea indicatorilor cu 
relevanţă pentru o anumită situaţie operativă, utilizând, 
preponderent, principiul redundanţei, şi se aplică, de 
obicei, datelor care indică frecvenţa, volumul şi 
ponderea diferitelor probleme sau fenomene operative 
(aria de receptare a acestora, structura categoriilor de 
persoane implicate, structura zonelor de difuzare etc.).  

AAnnaalliizzaa  ddee  
ccaappaacciittaattee  

Se bazează pe elaborarea unei grile de evaluare a 
abilităţii unei entităţi (individ, grup, organizaţie, stat) 
de a realiza un anume obiectiv, prin identificarea 
factorilor care pot afecta/favoriza capacitatea de 
acţiune a entităţii respective în anumite condiţii de 
timp, spaţiu ori situaţie. Principalul scop al analizei de 
capacitate este de a furniza factorilor de decizie 
suficiente informaţii pentru a fundamenta opţiuni 
bazate pe fezabilitatea relativă a unor desfăşurări 
alternative ale acţiunii. 
Când entităţile în cauză sunt state, analiza de capacitate 
implică eforturile autorităţilor/liderilor de a măsura şi 
evalua factorii tangibili şi intangibili ce afectează 
capacitatea acelor state de a acţiona într-un moment, 
loc sau situaţie specifice. În timp ce factorii tangibili 
sunt empiric verificabili şi cantitativ măsurabili, cei 
intangibili nu conduc ei, înşişi, la o măsurătoare 
precisă, fiind de obicei rezultatele unor judecăţi 
subiective.  

AAnnaalliizzaa  
ccaauuzzaallăă  

Evidenţiază, pe matricea cauză-efect, relaţiile ce se 
stabilesc între fenomene. Identificarea cauzelor se 
poate realiza prin inducţie, tratând cauza ca pe un 
complex de fenomene, precum şi prin interpretare 
deductivă. Astfel:  
• raţionamentul inductiv - presupune trecerea de la 
specific la general, sugerează soluţii multiple, fără a 
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putea, însă, opera selecţia celei corecte între mai multe 
variante luate în considerare. 
• raţionamentul deductiv - asigură trecerea de la 
general la specific, oferă soluţii bazate pe 
evidenţă/manifestări la suprafaţă, fără a putea formula 
concluzii pertinente, de exemplu cu privire la intenţiile 
reale de acţiune ale unei entităţi.  

AAnnaalliizzaa  ddee  ccaazz  
((ssaauu  ssttuuddiiuull  ddee  

ccaazz))  

Constă în abordarea, prin prisma unui set de 
caracteristici considerate ca esenţiale, a unui proces, 
eveniment sau fenomen concret (social, politic etc.), 
respectiv a unui caz particular (unitate socială, 
activitate individuală, personalitate umană) 

AAnnaalliizzaa  
ssccooppuurrii--
mmiijjllooaaccee  

Rezidă în demersuri sistematice de raportare a unor 
tehnici alese în mod raţional (mijloace) la scopuri 
(ţeluri) dorite, astfel încât să se obţină un maximum de 
randament în atingerea acestora 

AAnnaalliizzaa  ddee  rriisscc  

Principalul obiectiv urmărit prin aplicarea acestei 
metode îl constituie izolarea evoluţiilor purtătoare de 
risc în fazele incipiente.  
Acest tip de analiză comportă două faze, respectiv: 
• estimarea riscului vizează precizarea cu acurateţe a 
implicaţiilor, anterior sau ulterior expunerii la un pericol, 
respectiv stabilirea standardelor valide de siguranţă pentru 
protecţia elementelor expuse. De asemenea, presupune 
identificarea pericolului, estimarea amplitudinii expunerii, 
modelarea reacţiei, caracterizarea completă a riscului, 
luând în considerare, cu precădere, scenariu cel mai 
pesimist (worst case scenario); 
• aplicarea metodei cost-beneficiu, prin compararea 
beneficiilor rezultate în urma aplicării unui anumit plan 
de acţiune cu riscurile pe care le implică. 
Ca şi în cazul analizei cost-beneficiu, procesul de luare 
a deciziei este formal adaptat la sarcina finală - de 
alegere a alternativei optime, respectiv a opţiunii cu cea 
mai înaltă valoare cantitativă pentru volumul total al 
beneficiilor aşteptate minus numărul şi nivelul total al 
riscurilor însumate la adresa tuturor componentelor 
ansamblului considerat. 
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