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Prezenta lucrare se înscrie pe linia eforturilor de clarificare conceptuală a 

problematicii de securitate, depuse în structurile de cercetare şi profesionale, din sfera 

intelligence, în contextul transformărilor specifice unui mediu de securitate complex, 

cu evoluţii neaşteptate şi implicaţii semnificative, produse în plan social, economic, 

politic şi militar.    

În sens larg, demersul de cercetare se alătură strădaniilor de dezvoltare a cunoaşterii 

teoretice şi practice a problematicii specifice domeniului securităţii, sub presiunea 

transformărilor societale contemporane.  

În particular, cercetarea îşi propune a veni în sprijinul  integrării corecte şi coerente a 

elementelor specifice teoriei deciziei, în studierea transformărilor produse în planul 

organizării activităţii analitice, din domeniul intelligence, în noile circumstanţe 

induse de evoluţia societăţii informaţionale.  

În esenţă, din perspectiva componentei analitice a activităţii de intelligence, în 

domeniul securităţii naţionale, direcţia de acţiune adoptată în lucrare a fost orientată 

către demonstrarea necesităţii şi a utilităţii extinderii perspectivei „tradiţionale”, 

către arii ştiinţifice noi,  cum ar fi cele ale complexităţii şi haosului, deciziei şi 

sistemelor. 

În sprijinul acestui demers, pot fi invocate, printre altele, rezultatele promiţătoare ale 

abordării ştiinţifice de acest tip, în cazul studierii provocărilor din domeniul 

economiei.  

Mai mult, logica acestei abordări se bazează pe relaţia teoretică şi practică, dintre 

domeniul securităţii şi cel economic, materializată în transferul tot mai pregnant, 

către domeniul intelligence, de terminologie, metodologie şi instrumente analitice, 

utilizate în majoritatea structurilor de intelligence actuale.   

Argumente în acest sens pot fi decelate din literatura americană de specialitate, 

Randolph Pherson şi Richards Heuer fiind exponenţii unei abordări structurate în 

analiza de informaţii, cu originea în dezvoltările din ştiinţele economice, la care se 

poate adiţiona chiar domeniul de graniţă al „competitive intelligence”,  ce coagulează 

elementele specifice ambelor  arii de cercetare. 
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Din punct de vedere al paradigmei ceretării, teza pune faţă în faţă raţionalismul, 

dominant în actuala analiză de intelligence, cu provocările teoriei complexităţii, 

fondată pe principiul impredictibilităţii fenomenelor complexe, cum sunt şi cele 

sociale.    

În contextul declarat, s-a optat pentru două ipoteze, astfel:  

• arhitectura actuală în domeniul securităţii se menţine pe dimensiunile 

teoretice, instituţionale şi metodologice dezvoltate de societatea 

industrială (societatea producţiei de masă, prin diviziunea accentuată a 

muncii), de natură a induce limite semnificative în abordarea situaţională şi 

fenomenologică specifice societăţii informaţionale; 

• mediul de securitate actual prezintă caracteristicile unui sistem complex, 

motiv pentru care o soluţie de abordare a actualei conjuncturi de securitate 

poate fi valorificarea, în modele flexibile, a teoriilor complexităţii, a 

sistemelor, inclusiv a sistemelor complexe adaptative, şi a deciziei. 

Ipotezele au fost dezvoltate având ca punct de plecare premisa, potrivit căreia 

analiza de intelligence este o componentă fundamentală a lanţului de acţiuni 

specifice procesului decizional, la nivel strategic, iar menirea sa este aceea de a 

propune variante decizionale viabile, odată cu posibilitatea de discriminare între 

acestea. Modelele de clasificare şi viziunea referitoare la augmentarea componentei 

evaluative a activităţii de intelligence sunt o consecinţă a background-ului analitic al 

autorului. 

În aplicarea elementelor menţionate, au fost stabilite şi obiectivele cercetării, astfel: 

• extinderea cunoaşterii în domeniul complexităţii şi identificarea punctelor de 

interferenţă cu domeniile de maximă relevanţă pentru sfera securităţii, 

respectiv teoria deciziei, şi identificarea formelor de manifestare ale acestei 

interacţiuni, transpuse în activitatea cotidiană de intelligence, în special latura 

analitică a acesteia; 

• investigarea şi prezentarea diferitelor soluţii de abordare a provocărilor 

comparabile cu cele din sfera de intelligence şi evidenţierea, după caz, a 

posibilităţilor de adaptare în planul securităţii;     
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• realizarea unui model experimental de abordare a complexităţii în 

intelligence, plecând de la o logică situaţională dată. 

 Din punct de vedere metodologic, având în vedere stadiul relativ incipient de 

dezvoltare a cunoaşterii în direcţiile abordate în lucrare, demersul de cercetare s-a 

fundamentat în special pe metoda exploratorie, fiind identificată şi studiată 

literatura de specialitate aplicabilă temei abordate.  

Totodată, ţinând seama de premisele cercetării, potrivit cărora elemente ale teoriei 

deciziei au o aplicabilitate extinsă în sfera intelligence, în procesul investigativ a 

primat metoda comparativă. Pentru atingerea obiectivelor asumate, teza de doctorat 

este structurată pe cinci capitole, astfel: 

- Primul capitol, intitulat „STAREA SISTEMULUI”, vizează prezentarea 

elementelor specifice contextului social, politic, tehnologic şi de securitate, ce 

evidenţiază caracteristicile unui sistem complex, şi care au capacitatea de a influenţa, 

într-o formulă dinamică şi impredictibilă, activitatea de intelligence, ca etapă a 

procesului de decizie strategică. 

Aici sunt expuse transformările majore induse de cei doi factori care au influenţat 

mediul internaţional de securitate - globalizarea şi progresul rapid al societăţii 

informaţionale. Subiectul a fost tratat din perspectiva nevoii de decelare a faptelor, 

tendinţelor şi fenomenelor ce induc acele transformări, care atrag după ele consecinţe 

în planul activităţii generale de intelligence, fiind abordate elemente din studiile 

referitoare la societatea reţelelor, în viziunea lui  Manuel Castells. 

- Capitolul al doilea, „REPERE TEORETICE”, a fost dedicat studierii 

fundamentelor teoretice relevante, scopul final fiind raportarea corectă a observaţiilor 

empirice, referitoare la complexitatea mediului de securitate, la conceptele definitorii 

din punct de vedere al teoriilor ştiinţifice. 

Prevalenţa acordată modelului sistemelor deschise, interactive, a fost motivată de 

ideea subsecventă primei ipoteze de cercetare, potrivit căreia modelul atomist, 

mecanicist al structurilor bine definite, dar rigide, rezultat al eforturilor raţionaliste 

ale secolului precedent, nu se mai poate aplica, fără erori majore, la condiţiile 

secolului al XXI-lea.  
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Din acest motiv, în instituţiile guvernamentale contemporane se recurge la abordări 

organizaţionale, în care excesul de reglementări generează riscul inerent al inhibării 

potenţialului creativ al indivizilor, ce nu se încadrează în normele majorităţii.  

Mai mult, progresul cunoaşterii în plan tehnologic şi social stimulează şi alte soluţii 

de producţie de intelligence, aparent dezorganizate, dar eficiente, după cum se 

argumentează prin rezultatele cercetărilor invocate în lucrare, între care se disting 

cele ale lui Margaret Wheatley. 

Spaţiul relativ amplu alocat în teză problematicii deciziei este o consecinţă a relaţiei 

directe, identificate în plan teoretic, între decizie şi intelligence, în ideea unei 

descompuneri coerente a lanţului de activităţi subsecvente procesului de intelligence, 

în corelaţie cu etapele şi exigenţele mecanismelor decizionale.  

Nu în ultimul rând, cercetarea de faţă a evidenţiat faptul că, deşi complexitatea a 

reprezentat şi reprezintă una dintre temele cel mai intens studiate şi dezbătute de 

ştiinţă, cu toate acestea, tipul şi fondul argumentaţiilor avansate de regulă de experţii 

în domeniul intelligence au rămas, în general, în parametrii stabiliţi de pionierii 

domeniului, Herbert Simon, Amitai Etzioni, Charles Lindblom, Henry Minzberg etc.. 

- Capitolul al treilea, „RELAŢIA INFORMAŢIE - CUNOAŞTERE ÎN SISTEME 

COMPLEXE”, a fost dezvoltat, având ca fundament ideea, potrivit căreia, pe traseul 

parcurs de la „dată” la decizie, prin intermediul procesului de intelligence, se produce 

„cunoaştere”, care nu este întotdeauna cuantificabilă şi nici reproductibilă, în absenţa 

unei preocupări explicite în acest sens, cum ar fi valorificarea continuă a lecţiilor 

învăţate. Această cunoaştere este de multe ori „subconştientă”, motiv pentru care şi 

caracterizarea şi stocarea sa sunt dificile, dacă nu chiar imposibile.    

Analiza modelelor identificate, a reliefat faptul că, de cele mai multe ori, 

valorificarea acestei cunoaşteri este limitată la formule statistice sau strict tehnice, 

capabile să integreze doar componenta formală.  

În acest sens, a fost evocat modelul de management al cunoaşterii, propus de Ikujiro 

Nonaka şi Hirotaka Takeuchi, bazat pe observaţii empirice, de gestionare simultan 

modelabilă, adaptabilă şi inovativă. Modelul a fost extins prin studierea comparativă 

a perspectivelor aparent dihotomice, dar în esenţă complementare, a celui aparţinând 
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lui Margaret Wheatley - adaptativ, inovativ şi flexibil, respectiv Edward Waltz - 

structurat, riguros, cu accent pe formalizarea sa, în varii forme. Studiul problemei 

valorificării cunoaşterii tacite a evidenţiat şi ideea că, prin construirea de 

infrastructuri legale, metodologice, organizaţionale şi tehnologice, indiferent cât ar fi 

de bine concepute, nu se poate suplini lipsa unei acţiuni sociale de stabilire a 

interacţiunii interumane sau edificarea unei culturi organizaţionale, centrată în mod 

direct pe colaborare şi relaţionare. 

- Capitolul al patrulea, „INTELLIGENCE ÎN SISTEME INTEGRATE”, s-a 

concentrat pe evaluarea similitudinii dintre sistemele de intelligence şi structurile de 

management al cunoaşterii, cu evidenţierea tipologiilor rezultate. De asemenea, 

având ca tipar coordonatele identificate în plan teoretic şi rezultatele efective ale 

activităţilor analitice, ca suport decizional, auditate în diferite momente istorice, a 

fost extrasă o serie de factori, ce trebuie avuţi în vedere în plan sistemic, în situaţii ce 

reclamă demararea unor reforme, reorganizări ori regândiri ale structurii, modelelor 

de lucru, legislaţiei sau chiar ale sistemului analitic în ansamblul său. 

- Capitolul al cincilea, „ANALIZA ÎN SISTEME COMPLEXE”, a avut scopul 

realizării unei integrări a rezultatelor cercetărilor teoretice, referitoare la modul în 

care sistemele decizionale, în speţă componenta lor de intelligence analitic, pot 

gestiona incertitudinea indusă de transformările deosebit de rapide şi de amploare ale 

mediului de securitate, dintr-o nouă perspectivă, cea a „complexităţii”. 

Au fost selectate direcţiile urmate în plan internaţional, apreciate ca fiind cele mai 

importante, respectiv: consolidarea şi obiectivizarea procesului de analiză, prin 

creşterea standardului analitic şi preluarea metodologiilor aplicate în plan ştiinţific; 

construirea unor mecanisme coerente de identificare, prelevare, analiză a 

principalelor elemente de caracterizare a mediului de securitate, sub forma 

mecanismelor de early warning.  

Prezentarea lor a fost însoţită de evidenţierea unor riscuri, pe care acest gen de 

abordare, oarecum previzibilă, le ridică în plan practic, în condiţii de competitivitate 

geopolitică. Referinţa la o teorie cu largă aplicabilitate în condiţiile disputelor de 

securitate contemporane, respectiv reflexive control, elaborată de Vladimir A. 
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Lefebvre şi dezvoltată de Vladimir E. Lepsky, arată că, literatura occidentală nu este 

singura care poate aduce contribuţii majore la cercetarea în domeniul studiilor de 

securitate, şi spaţiul de limbă rusă, de exemplu, oferind perspective de interes pentru 

specialist. 

În final, a fost avansată o propunere succintă de grilă analitică, la care un expert ar 

putea apela, în evaluarea unui eveniment, fenomen sau trend de interes, din 

perspectiva securităţii.   

Rezultatele cercetării confirmă ipotezele enunţate în debut, atât elementele de natură 

teoretică vehiculate într-o componentă importantă, influentă, a literaturii de 

specialitate, cât şi exemplele organizaţionale identificate fiind influenţate 

considerabil de modelele de management specifice epocii industriale.  

De asemenea  elementele de caracterizare ale mediului actual de securitate prezintă 

aspecte descrise de teoria complexităţii, ceea ce reclamă trecerea la un model 

sistemic de intelligence, adaptat epocii postindustriale, globalizate, cunoscută sub 

numele de societate a reţelelor.   

 

Cercetarea efectuată prin studierea literaturii fundamentale, din domenii cu conexiuni 

doar aparent reduse - intelligence, decizie, sisteme complexe şi haos - a permis 

extragerea unei concluzii, într-o anumită măsură surprinzătoare.  

Astfel, se poate observa faptul că, temele aflate în preocuparea specialiştilor din 

aceste domenii sunt foarte asemănătoare, fiind centrate pe eficienţa modelelor de 

organizare, atât în structurile de intelligence, cât şi în cele economice sau 

administrative, pe capacitatea de asimilare rapidă a consecinţelor globalizării şi ale 

societăţii informaţionale, precum şi pe trecerea la un nou model de relaţionare 

umană, respectiv transferul în mediul online.  

Din acest motiv, lucrarea consideră că, prin racordarea dezbaterilor din intelligence la 

cele din domeniul deciziei şi al complexităţii, se pot identifica noi soluţii teoretice şi 

practice la întrebările actuale, ce se degajă din realităţile mediului de securitate, tot 

mai dinamic. 
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În planul aplicabilităţii practice, studierea soluţiilor, avansate de diferite curente 

teoretice, a evidenţiat avantajele şi dezavantajele fiecăreia, orice idealizare având aici 

potenţialul unui risc incontrolabil.  

Pe de o parte, creşterea exigenţei analitice şi transferul rapid, în analiză, de 

metodologii aplicate cu succes în cercetarea ştiinţifică, au în mod evident atu-urile 

lor. Ele vizează şi, în numeroase circumstanţe, au ca efect disciplinarea fluxurilor 

analitice, inducerea unei rigori adecvate, în raport cu datele, sursele şi mediile lor de 

transmitere, şi organizarea în formule facil de replicat şi, ulterior, de regăsit a 

rezultatelor fiecărei etape a procesului analitic. 

Pe de altă parte, teoria complexităţii pleacă de la premisa că, orice circumstanţă de 

analizat este într-o anumită măsură unică (sensibilitatea la condiţiile iniţiale), iar în 

abordarea acesteia trebuie să se evite aplicarea excesivă şi/ sau automată a tiparelor. 

Perspectiva enunţată este cu atât mai necesară cu cât, în mod obiectiv, este imposibilă 

cunoaşterea tuturor parametrilor, indicatorilor sau datelor de caracterizare ale unui 

subiect analizat sau care face obiectul deciziei, mai ales în condiţiile creşterii 

asimptotice a informaţiilor şi a presiunilor temporale exercitate asupra analistului, 

respectiv a decidentului.  

În consecinţă, în mod practic, se ignoră, intenţionat sau involuntar, seturi de date, 

care nu sunt cunoscute sau nu pot fi evaluate cu instrumentele actuale (sau care 

privesc aspecte la care beneficiarul nu se aşteaptă). Din acest motiv, analiza şi 

rezultatele sale pot fi, într-o anumită conjunctură, inadecvate.  

Studiile parcurse au evidenţiat şi ideea potrivit căreia o cunoaştere detaliată a 

cercetării în domeniul complexităţii ar putea fi utilă în fundamentarea mult mai solidă 

a componentei teoretice utilizate în construirea sistemelor early warning sau a 

studiilor prospective.  

Identificarea şi evaluarea, în paralel, a celor două domenii au un potenţial de 

valorizare maximă în plan acţional. Această evaluare se bazează pe două observaţii 

majore: atât teoria complexităţii, cât şi mecanismele de prognoză sau avertizare se 

raportează la nevoia de a ordona volume „enorme” de date, aparent lipsite de orice 

conexiune, ce par a se manifesta separat, a căror analiză individuală este practic 
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imposibilă; la nivel empiric, se poate distinge tendinţa naturală a structurării datelor 

în diferite forme de agregare, ce pot fi, ulterior, caracterizate şi clasificate (maximum 

de complexitate se manifestă printr-un număr limitat de pattern-uri). De altfel, se 

dezvoltă astăzi un nou domeniu de cercetare cu rezultate promiţătoare, dedicat 

modului de abordare a acestei noi realităţi, a producerii, stocării şi, implicit a nevoii 

de exploatare a volumelor mari de date, the big data, deşi limite teoretice pot fi 

identificate şi în acest caz (legea randamentelor descrescătoare).  

Se creează, astfel, premisa unui mix teoretico-practic, cu o aplicabilitate maximă în 

domeniul securităţii, care necesită o abordare integrată.  

Lucrarea de faţă contribuie, prin evidenţierea conexiunilor strânse între domeniul 

securităţii şi cel al deciziei, la deschiderea unei noi direcţii de cercetare, care să 

permită consolidarea cunoaşterii mecanismelor funcţionale şi organizaţionale, ca 

parte a optimizării activităţii de intelligence.  

Totodată, este argumentată necesitatea abordării sistemice a problematicii securităţii, 

în special din perspectiva teoriei complexităţii, ca răspuns la transformările profunde 

ale societăţii, abordată în integralitatea acesteia.  

În plan practic, modelul de abordare a mediului de securitate actual reprezintă o 

variantă de aplicare analitică a viziunii sistemice avansate în vederea obţinerii unor 

evaluări prognostice utile în procesul de decizie.     

Studierea literaturii de specialitate a evidenţiat însă şi nevoia unei extinderi a 

cercetării către domenii de expertiză din aria ştiinţelor exacte, în special a 

matematicii şi a fizicii. Aria de expertiză deţinută de autor, confruntată cu dezvoltări 

multidisciplinare şi cu un suport matematic elevat, se manifestă ca o limită a lucrării, 

care nu a permis extinderea studiului aplicat pe domeniul securităţii, a teoriei 

complexităţii, dincolo de componenta sistemică şi de metoda exploratorie.  

De altfel, actuala cercetare demonstrează faptul că, problematica securităţii reclamă 

cu stringenţă un model de cercetare pluridisciplinară, în care expertiza ştiinţifică de 

top să se împletească cu cunoaşterea obţinută prin activitatea practică în domeniul 

intelligence. 
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