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 În lucrarea, intitulată „Intelligence şi procesul guvernării-studiu de caz România”, 

am încercat să prezentăm modul în care activitatea de intelligence este indispensabilă în 

realizarea procesului guvernării, în toate marile democraţii ale lumii şi în România. 

 Premiza de la care am pornit acest demers stiintific este că dincolo de  necesitatea  

existenţei unei culturii a securitatii, trebuie să înţelegem importantă suportului public pe 

care este necesar să îl ofere decidenţilor, serviciile de intelligence, în  procesului de 

guvernare. 

În România zilelor noastre, nu există încă o cultură de securitate la fel de solidă ca 

în democraţiile cu tradiţie, nu există încă o literatură vastă în domeniul intelligence, prin 

care să se explice publicului larg,  rolul deosebit pe care îl are comunitatea de intelligence 

în procesul guvernării. 



După 11 septembrie 2001, serviciile de intelligence au trecut de la maniera de 

abordare din timpul Războiului Rece, care se baza pe ameninţările la adresa statului 

naţiune, la un climat caracterizat de ameninţări transnaţionale, non-statale şi asimetrice, 

devenind  necesară colaborarea globală la nivel de intelligence, care a marcat trecerea de 

la logica „need to know” la aceea de „need to share”. 

 Având în vedere faptul că politica de securitate naţională, face parte din marea 

familie a politicilor publice, în mod incontestabil, serviciile de intelligence au intrat astăzi 

în spaţiul public, începând să caute, să analizeze şi în final să anticipeze, probleme de 

natură politică, economică, socială sau militară. 

 La primul capitol, intitulat “Importanţa informaţiei de tip intelligence în 

societatea umană”, am arătat că activitatea de informaţii este prezentă, încă de pe vremea 

lui Moise, iar apoi am făcut  distincţia între informaţie şi intelligence, arătând că spre 

deosebire de informaţie, care are un mare grad de relativitate, intelligence-ul reprezintă 

informaţia analizată, care este prezentată decidentului, ca suport în fundamentarea 

deciziilor 

 Deoarece, echivalentul în limba romană a tot ceea ceea ce, în democraţiile cu 

tradiţie este considerat ca fiind intelligence, apare sub titulatura de  “informaţii” respectiv 

”servicii de informaţii”, considerăm necesară preluarea şi în limba  română  a termenului 

de intelligence,  în vederea unei minime interoperabilităţi cu celelalte comunităţi de 

intelligence de pe mapamond şi în vederea alinierii ţării noastre la necesităţiile mediului 

actual de securitate. pentru un maxim de compatibilitate cu marile comunităţi de 

intelligence din lume. 

 La capitolul 2, am discutat despre “ Globalizare şi intelligence’, arătând efectele 

globalizării asupra intelligence-ului şi abordând problematica crimei organizate şi a 

terorismului, ca noua ameninţare globală, imposibil de eradicat fără suportul specialiştilor 

din intelligence. 

Globalizarea este un proces pe termen lung, care conduce către un sistem mondial 

global, interconectat şi independent, iar câştigătorii globalizării sunt acele naţiuni care 



dispun de guverne participative, de tehnologii avansate, de standarde economice avansate 

şi nu în ultimul rând, de capacitatea de a fi permanent şi corect informate 

Arta guvernării implică stăpânirea procesului informaţie-decizie politică, care 

trebuie permanent îmbunătăţită şi adaptată noilor realităţi de pe agenda de securitate , 

ţinând cont de faptul ca nu mai putem face o disociere clară între politicile de securitate 

naţională  şi cele de securitate globală, într-o lume tot mai marcată de fenomenul 

globalizării.  

De asemenea, am scos în evidenţă importanţa securităţii colective în contextul 

ameninţărilor transnaţionale şi asimetrice care caracterizează dinamica globală, guvernele 

lumii trebuind să înţeleagă necesitatea de a colabora în vederea asigurării păcii şi 

securităţii globale. 

Extinderea continuă a interdependenţelor complexe între actorii statali şi non-

statali creează, pe lângă ameninţările asimetrice şi o diminuare a capacităţii de asigurare a 

securităţii globale, astfel, fiind necesar ca reprezentanţii comunităţiilor de intelligence să 

se orienteze spre evaluarea şi contracararea riscurilor globale, rolul intelligence-ului 

trebuind  să fie unul de avertizare globală şi de anticipare strategică. 

La următorul capitol, am arătat caracteristicile şi limitele ciclului intelligence şi 

am evidenţiat importanţa deosebita a analizei intelligence de tip multisursa şi a averizării 

timpurii, în fundamentarea deciziilor politice. 

Fazele ciclului de intelligence sunt: 

- Formularea cererii de informaţii de către solicitant( decident politic sau militar) 

- Planificarea culegerii de informaţii 

- Culegerea de informaţii 

- Analiza informaţiilor brute şi producerea de intelligence  

- Diseminarea produselor către beneficiarul legal 

Am arătat, în continuare, faptul că in ceea ce priveşte etapa de analiză, cea mai 

mare deficienţă, ar putea fi lipsa unei structuri de analiză integrată care la rândul ei 

determină: 



- faptul ca produsele de informaţie nu sunt un rezultat de fuziune; neasigurarea 

caracteristicilor de fuziune a produselor de informaţii genereaza disfunctionalităţi 

în transmiterea produselor de informaţii către alte servicii, sau încercarea de 

reţinere a “dreptului de proprietate”asupra informaţiilor 

- în elaborarea analizelor şi estimarilor se ajunge uneori la concluzii şi aprecieri 

diferite, datorită inexistenţei posibilităţii analizei colaborative, rezultând astfel, o 

oarecare confuzie a beneficiarilor comuni ai informaţiilor 

- cooperarea inter-servicii în etapa de analiză a informaţiilor, este aproape 

inexistentă, din cauza inexistenţei sistemelor şi procedurilor care să permită 

realizarea comunicării între structurile de analiză. 

O altă limită majoră a activităţii de intelligence, la nivel global, o constituie lipsa 

unei acţiuni coerente de creare a unei culturi organizaţionale şi a unei filozofii de tip “ 

need to share”, pentru descentralizarea luării decizilor în acest domeniu. 

Astfel, ne confruntăm cu imposibilitatea elaborării unor analize şi estimări 

globale, care să cuprindă accepţiunea participativă a tuturor serviciilor de intelligence. 

În continuare, la capitolul 4, intitulat “ România şi organizaţiile internaţionale din 

perspectiva intelligence-ului”, am arătat modul în care  România este membră activă în 

cele mai importante organizaţii de securitate, referindu-ne la NATO, ONU, UE şi OSCE. 

 În finalul acestui capitol, am dezbătut modul în care România trebuie să înţeleagă 

importanţa internaţionalizării deciziilor politice, în sectorul securităţii deoarece, asistăm 

la creşterea continuă a a interacţiunilor transguvernamentale, iar elaborarea politicilor 

publice trebuie să se raporteze la această dinamică globală, fără precedent. 

De altfel, pentru anul 2011, România şi-a propus pe lângă consolidarea 

pragmatică a parteneriatelor şi dezvoltarea cooperării cu statele din vecinătate şi de pe 

alte continente, şi participarea substanţială la efortul Uniunii Europene de actualizare a 

Politicii europene de vecinătate şi aderarea la spaţiul Schengen şi sprijinirea ideii uni 

mecanism general aplicabil de minitorzare a combaterii corupţiei. 



La capitolul 5, “Intelligence şi politici publice”, am abordat problematica politicii 

de securitate, ca făcând parte din marea familie a politicilor publice 

Securitatea naţionala văzută ca politică publică, are rol în determinarea şi 

implementarea obiectivelor strategice şi elaborarea stategiilor naţionale, iar dacă 

percepem activitatea informativă drept “o ştiinţă socială universală care caută să înţeleagă 

şi în final să prezică toate tipurile de probleme de ordin politic, economic, social şi 

militar” devine evidentă apartenenţa intelligence-ului la politica de securitate şi implicit, 

la ceea ce înseamnă politici publice. 

Tot la acest capitol, am prezentat intelligence-ul din perspectiva administraţiei 

publice arătând că dacă privim administraţia publică ca pe o sumă de acţiuni măsurabile, 

destinate asigurării de bunuri şi servicii, utilitatea activităţii de intelligence poate fi 

măsurată prin indicatori cuantificabili, dacă ar fi să ne referim doar la procesul de 

management al instituţilor abilitate în domeniu, care implică criterii financiare sau cele 

legate de performanţă. 

 Deasemenea, am analizat problematica independenţei serviciilor de intelligence, 

arătând că gradul de independenţă al serviciilor de intelligence ar trebui stabilit cu justa 

măsură, orice derapaj spre independenţa excesivă sau spre un control de factură 

dictatorială, fiind la fel de periculos. 

În final am arătat caracteristicile procesului de luare a deciziilor în fundamentarea 

politicilor publice arătând că în ceea ce priveşte luarea decizilor în politica de securitate, 

în afara suportului oferit de intelligence, decidenţii trebuie să anticipeze, intr-o manieră 

strategică riscurile la adresa securităţii naţionale 

La capitolul 6, intitulat “ Utilizarea intelligence-ului în procesul guvernării din 

marile democraţii ale lumii”, am arătat cum se foloseşte intelligence-ul în SUA, Marea 

Britanie, Franţa, Italia şi Germania. 

În continuare, la capitolul 7, denumit “ Intelligence şi consolidarea democraţiei”, am 

discutat despre asigurarea eficienţei serviciilor de intelligence în orice societate 

democratică, care se realizează prin adoptarea unor legi care să reprezinte echilibrul între 



asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi asigurarea securităţii acestora, abordând 

apoi, modul în care se realizează controlul democratic al serviciilor de intelligence, în 

SUA, Marea Britanie şi Germania. 

 Discutând despre combaterea corupţiei şi suportul intelligence în procesul 

guvernării, am ajuns la concluzia că o societate fără corupţie, implică obligatoriu suportul 

intelligence, fără de care decidenţii politici nu îşi pot exercita atribuţiunile, într-un mod 

corect şi oportun. 

 Ultimul capitol al tezei, care este studiu de caz,  numit “ România şi suportul 

intelligence în procesul guvernării”, am prezentat organizarea guvernului în România, 

alături de organizarea serviciilor de intelligence din ţara noastră 

 De asemenea, am  arătat cum se exercită controlul democratic asupra serviciilor 

de intelligence din România şi am prezentat considerente privind relaţia dintre decidentul 

politic sau militar şi reprezentanţii structurilor de intelligence, modul de organizare şi 

funcţionare a Comunităţii Naţionale de Informaţii şi, în final, am dezbătut problematica 

existenţei culturii de securitate în România 

Fară a revendica exhaustivitate asupra subiectului, am arătat că eficienţa 

serviciilor de intelligence este dată de modul de raportare a acestora la procesul 

guvernării, la modul în care contribuie la realizarea obiecivelor politice şi strategice ale 

statului. 

Cercetarea şi-a propus să prezinte alături de dimensiunea teoretica, a subiectului 

tratat şi o perspectivă practică a dezbaterilor din spaţiul românesc, privind serviciile de 

intelligence şi rolul lor în procesul guvernării, iar, în această direcţie, în registrul 

conceptual al lucrării, pe lângă monitorizarea apariţiilor mass-media din perioada 2007-

2011, legate de această tematică, şi a dezbaterilor organizate de mediul academic, de 

instutuţiile politice sau de către societatea civilă, am luat interviuri pe aceasta temă, 

fostului consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională şi şef al Serviciului de 

Informaţii Militare, Sergiu T. Medar , fostului director al aceluiaşi serviciu, Adriean 

Parlog şi fostului director adjunct al Serviciului Român de Informaţii, Dumitru Zamfir. 



Aceste interviuri, ne-au oferit posibilitatea de a ne face o imagine de ansamblu 

asupra modului în care relaţionează în ţara noastră factorii de decizie şi reprezentanţii 

intelligence-ului, asupra nivelului de compatibilitate a Comunităţii Naţionale de 

Informaţii cu marile comunităţi de intelligence de pe mapamond şi asupra nevoii 

fundamentarii unei culturi de securitate în România. 

La finalul ultimului capitol al lucrării, am formulat o serie de concluzii şi 

propuneri, care au rezultat în urma cercetării ştiinţifice pe care am întreprins-o. 

 Considerăm că acţiunea serviciilor de intelligence demonstrează că arta guvernării 

este interconectată cu procesul de informare-decizie politică, văzut în  toată 

complexitatea sa . 

De asemenea, este de dorit, ca orice om de stat să decidă din punct de vedere 

politic, în deplină cunoştinţă de cauză, profitând la nivel maxim, de produsul intelligence, 

în vederea  realizării unei bune guvernări. 

Dincolo de reforma reală care trebuie să se producă în structura organizaţională de 

intelligence, dincolo de schimbarea raporturilor dintre liderii politici şi şefii serviciilor de 

intelligence care vor trebui să ofere decidenţilor, produsul intelligence care nu numai să 

contribuie la realizarea securităţii societale, dar să şi asigure “buna guvernare”, este 

necesară o schimbare adâncă în mentalitatea serviciilor de intelligence care trebuie sa 

ajungă la o cooperare reală, nu numai la nivel naţional, cât mai ales la un nivel global. 

În mediul academic, şi nu numai, abordarea activităţii de intelligence, nu mai 

trebuie făcută dintr-o perspective tradiţională, specifică statului naţiune, ci din 

perspectiva cooperării internaţionale, pentru a face faţă provocărilor de natură 

transnaţională şi internaţională. 

În toate marile democraţii ale lumii, controlul şi spravegherea serviciilor de 

intelligence reprezintă o condiţie obligatorie a existenţei democraţiei iar, intelligence-ul 

are rolul de a consolida democraţia unui stat, ajutând nu numai la combaterea corupţiei, 

dar şi în tot ceea ce înseamnă procesul guvernării, unde informaţia de tip intelligence 

ajută la fundamentarea deciziilor în toate sectoarele guvernării 



Organizarea generală a structurilor de intelligence, întregul dispozitiv de 

informaţii şi proximitatea acestor structuri cu eşalonul decizional, în cadrul aparatului de 

stat, este decisivă pentru exploatarea la modul just, a informaţiilor. 

 Produsul intelligence de care beneficiază decidenţii politici, reprezintă în fapt, o 

opţiune clară a guvernelor către raţionalitate şi o preocupare evidentă, pentru cunoaşterea 

realităţii şi, în final, pentru realizarea unei bune guvernări. 

În România intelligence-ul este aliniat la standardele mediului internaţional de 

securitate, iar prezenţa Romaniei în NATO şi în celelalte organizaţii internaţionale de 

securitate , este deosebit de apreciată. 

În ţara noastră, organele de stat care realizează activitatea de informaţii pentru 

siguranţa naţională sunt: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Infomaţii Externe, 

Serviciul de Protecţie şi Pază, iar controlul asupra serviciilor de informaţii din România 

este realizat de către Comisiile speciale de control a activităţii SRI şi SIE şi de către 

CSAT. 

De asemenea, apare ca prioritară, pe langă necesitatea ca decidenţii politici din 

România sa înţeleagă importanţa reală a produsului intelligence în exercitarea guvernării 

şi întelegerea din partea comunităţii de intelligence, că activitatea pe care aceştia o 

desfăşoară trebuie pusă în slujba politicilor publice şi a strategiilor guvernamentale iar 

funcţionarea adecvată a serviciilor de intelligence trebuie în final, să asigure cetăţenilor, 

accesul la beneficiile unei bune guvernări. 

Considerăm, că în România, este necesară pregatirea guvernanţilor, în înţelegerea 

modului optim de colaborare cu reprezentanţii structurilor de intelligence, în vederea  

realizării  unei bune guvernări, intelligence-ul românesc trebuind să fie permanent 

conectat evoluţiilor curente în domeniul politicilor publice, doar în acest mod, putându-se 

realiza un intelligence eficient, în orice democraţie.  

De mare importanţă considerăm că este acordarea unui mandat extins Comisiilor 

de supraveghere şi control a activităţii serviciilor de intelligence din România, care să 

poată verifica şi eficienţa activităţii intelligence, precum şi un mandat proactiv care să 



poată modifica, dacă este cazul, politicile şi operaţiunile intelligence, înainte de 

implementarea practică . 

Considerăm necesară şi realizarea unei reforme legislative în România  care să 

ducă la inţelegerea clară a atribuţiilor, competenţelor şi a modului de supraveghere şi 

control, ale serviciilor de intelligence şi ale celorlalte structuri departamentale ale 

acestora. 

De asemenea, considerăm că este necesar, ca reprezentanţii intelligence să le 

prezinte decidenţiilor  şi efectele deciziilor acestora, trebuind deasemenea, să le ofere o 

continuitate informativă liderilor politici, indiferent de coloratura politică a acestora. 

Reţinem drept prioritară necesitatea identificarii unui sistem coerent de 

cuantificare a performanţelor Comunităţii Naţionale de Informaţii, în această direcţie 

fiind necesară adoptarea şi în acest sector, a unei culturi a performanţei, deoarece scopul 

final al activităţii inteligence este acela de a contribui la realizarea unei bune guvernări 

În final, considerăm necesară schimbarea imaginii preponderant negative pe care 

o au serviciile de intelligence din România, prin mai multă deschidere a acestora faţă de 

societatea civilă, faţă de toţi cetăţenii României  

Astfel, este oportună realizarea unei culturi de intelligence prin colaborarea 

reprezentanţilor comunităţii de intelligene cu membrii societăţii civile şi academice, în 

vederea realizării de seminarii, conferinţe şi workshop-uri, destinate publicului larg. 
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