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Sinteza ideilor principale  

 

Problema fundamentală 

 

În ultimele decenii, 1993 – 2013, analiza de rețea socială, o metodă de cercetare a spațiului social 

și o temă de cercetare în sine, a depășit granițele științelor sociale pentru a intra în portofoliul de 

instrumente de cunoaștere deținut de organizațiile de securitate și informații. 

 

Analistul de informații și investigatorul care urmărește impunerea legii se află în căutarea 

instrumentelor potrivite pentru a reprezenta și modela acele forme de organizare socială 

clandestină și infracțională. Obiectivul acestor practicieni ai securității vizează evaluarea unor 

decizii și acțiuni asupra acestor organizări sociale, din perspectiva cadrului de securitate și 

legalitate prezent în societate. În acest context, analiza de rețea socială avea să fie privită ca un 

instrument cu potențial să susțină în mod direct deopotrivă activitatea de informații și activitatea 

de impunere a legii, conducând în mod potențial atât la optimizarea activității informativ-

operative, cât și la creșterea eficacității și eficienței în alterarea, destructurarea, organizării 

infracționale. În plus, organizațiile de securitate și informații aveau să caute alternative de 

structură organizațională care, în anumite proiecte și misiuni, cresc eficacitatea și eficiența unor 

structuri birocratice, ierarhice. Inovației clandestine și infracționale i se răspunde prin inovare și 

adaptare în organizațiile de securitate și informații, cu echipe de caz care depășesc granițele 

birocratice, ierarhice, funcționale, geografice și uneori și organizaționale. Rețeaua este din acest 

punct de vedere privită atât ca un model care poate induce fluiditate, eficiență și eficacitate și în 

organizațiile birocratice. Dată fiind însă natura militară a celor mai multe dintre organizațiile de 

securitate și informații, abordarea unei perspective de rețea ridică semne de întrebare cu privire 

la limitele sale în raport cu instituția ordinului și gestiunea informațiilor clasificate, în menținerea 

echilibrului între perspectivele need to know și need to share.  

 

Adoptarea analizei de rețele sociale ca instrument în organizațiile de securitate și informații este 

însă un caz particular, care relevă deopotrivă o creștere a apetenței mediului de securitate pentru 

rezultate și abordări științifice, eventual cu suport informatic, dar și o organizare adaptativă și 

reactivă a mediului academic și de cercetare, care răspunde nevoilor pieței securității. Atunci 
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când cercetătorul construiește teoretic și rafinează metoda științifică din punct de vedere 

conceptual și analitic, testând-o în laborator în baza unor exemple relevante pentru o problemă 

de securitate națională, practicianul securității caută să obțintă un instrument a cărui utilitate să 

poată fi dovedită în biroul de analiză de informații sau în derularea unei investigații pentru 

impunerea legii, în aspecte de natură logistică și în urmărirea unui anumit curs al acțiunii. 

 

Problema fundamentală constă în identificarea soluțiilor de transfer de cunoaștere și metodă 

științifică spre organizațiile de securitate și informații, cu conversia metodelor științifice în 

instrumente de lucru, în activitatea practică de realizare a securității naționale. Transferul analizei 

de rețele sociale din metodă științifică în instrument de lucru într-o organizație de securitate și 

informații este considerat o problemă complexă și completă. Astfel, înțelegerea acestui transfer 

oferă un fundament necesar și suficient pentru generalizări ulterioare, vizând transferul unor alte 

metode de cercetare științifică, pentru abordarea unor teme precum sistemele de predicție, 

sistemele de evaluare a riscului, sistemele de avertizare timpurie etc. Privind spre tiparele de 

interacțiune între organizațiile de securitate și informații și mediul academic și de cercetare în 

mediul internațional, lucrarea propune și argumentează ca soluție viabilă ideea definirii 

comunităților de practici. Valorificând principii precum emergența și transparența, comunitățile 

de practici impun însă o poziționare deopotrivă generică și specifică a organizațiilor de securitate 

și informații în raport cu misiunea difuziei culturii de securitate în societate. În plus, o astfel de 

soluție este natural integrabilă ciclurilor de adaptare instituțională, care presupun atât adaptarea 

legislației (adaptarea mediului de securitate și informații) cât și cicli iterativi la nivel de doctrină, 

strategie și regulamente interne (adaptarea organizației de securitate și informații).    

 

Ipotezele și obiectivele  

 

Proiectul de cercetare doctorală a fost derulat prin asumarea ramurii științifice Științe militare, 

informații și ordine publică. Odată cu asumarea ramurii științifice și cu evaluarea critică a 

stadiului cunoașterii în domeniu, urmând schema logică de derulare a proiectului de cercetare, 

obiectivelor asumate le-au fost asociate ipoteze de lucru, după cum urmează:  
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TIP OBIECTIV  OBIECTIV IPOTEZĂ 

General 

Explorarea spațiului de interacțiune 

între mediul organizațiilor de 

securitate și informații și mediul 

academic și de cercetare, prin 

prisma importului de cunoaștere 

științifică în activitatea de 

informații și impunere a legii. 

Există modele de interacțiune între 

mediul organizațiilor de securitate și 

informații și mediul academic și de 

cercetare iar aceste modele sunt 

replicabile între spații socio-politice și 

culturale. 

Specific 

Stabilirea unui cadru de înțelegere a 

temei, analiza de rețea ca suport în 

activitatea de informații și 

impunere a legii, din perspectiva 

unora dintre conceptele identitare 

ale ramurii științifice Științe 

militare, informații și ordine 

publică.  

Conceptele identitare ale ramurii 

științifice Științe militare, informații și 

ordine publică servesc conversiei 

metodei de cercetare științifică în 

instrument analitic, în organizația de 

securitate și informații.  

Specific 

Stabilirea unor concluzii privind 

conversia și căile de conversie ale 

analizei de rețea, dintr-o metodă de 

cercetare științifică într-un 

instrument analitic pentru 

organizația de securitate și 

informații.  

Conversia metodei de cercetare 

științifică în instrument analitic pentru 

organizația de securitate și informații 

depinde atât de specificul organizației 

cât și de fenomenele asupra cărora 

organizația acționează.  
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Metodologia de cercetare  

 

Schema logică de derulare a cercetării a fost structurată după două direcții de cercetare, care 

împreună constituie un cadru ideal (tip) de derulare a cercetării, dată fiind ramura științifică 

asumată. Tema de cercetare asumată este astfel raportată atât specificului de organizare și acțiune 

în organizația de securitate și informații, cât și specificului mediului în care organizația de 

securitate și informații operează, acolo unde aceasta interacționează cu un cadru juridic bine 

definit, care reglementează, condiționează căile sale de acțiune. Fiecare dintre aceste două 

direcții de cercetare angajează o metodologie proprie, în ciuda unui set similar de potențiale 

metode de cercetare (setul de metode de cercetare specifice științelor sociale).  

 

Pentru exemplificare, vom nota că derularea și operarea de către cercetător a unui interviu cu 

personalul activ al organizației de securitate și informații, în organizație, răspunde întotdeauna 

altor cerințe de securitate față de un demers similar derulat cu o persoană din mediul 

organizației. Într-un astfel de context, proiectul de cercetare își construiește căi alternative de 

abordare a temei, avansând spre concluzii în ciuda unor blocaje inerente. Operaționalizarea 

aparatului metodologic definit drept ideal tip nu este întotdeauna posibilă date fiind politicile de 

securitatea utilizate în cadrul organizațiilor de securitate și informații. 

 

Diferențelor care țin de natura caracterului științific al cercetării în cele două ipostaze (de la 

definirea și validarea ipotezelor la asigurarea unui cadru de reproductibilitate în organizație și în 

mediu) li se adaugă diferențele generate de implicarea subiecților cercetării în tema de cercetare, 

cu două scale de măsură a intervalului obiectiv – subiectiv de definit și acoperit prin 

cercetare. În acest din urmă caz, experți din mediul organizației, cu sau fără protecția 

anonimatului, asumându-și o poziție în și dincolo de opinia personală, adresând direct sau 

indirect problematica, valorizează atât la nivel obiectiv cât și la nivel subiectiv tema de cercetare 

într-o manieră diferită față de personalul activ al organizației de securitate și informații.  

 

Lista de metode de cercetare avute în vedere include: analiza de conținut (legislație, documente 

de arhivă, hotărâri judecătorești), metoda biografică, interviul, observarea participativă.  
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Sinteza capitolelor  

 

Schema logică de organizare a proiectului și obiectivele asumate au reprezentat elementele de 

stabilitate și control într-o întreprindere care s-a întins pe parcursul mai multor ani, 2013 – 2020. 

Față de acest cadru de coerență, structurat și determinist, activitatea în cadrul proiectului doctoral 

a parcurs un traseu sinuos în care întâmplarea a acționat atât ca sursă de progres în urmărirea 

obiectivelor, cât și ca un generator de confuzie și întârzieri, prin prisma ramificațiilor 

conceptuale ale cercetării dar și a schimbărilor din mediul de implementare a proiectului. Ca o 

consecință, capitolele lucrării reflectă indirect liniile directoare expuse prin schema logică și 

evoluția propriu-zisă a proiectului.  

 

Introducere – Descrie și fixează contextul tezei, propune o serie de definiții de lucru pentru 

conceptele utilizate, în încercarea de a facilita transferul cunoașterii în și din diverse domenii 

științifice. Stabilește căile de accesare a tezei de către specialiști din științele sociale care nu au 

expertiză asupra distincțiilor de natură conceptuală și legală pe care reprezentanții organizațiilor 

de securitate și informații le presupun adesea cunoscute în societate.  

 

Capitolul 1 – Analizează implicațiile asumării derulării proiectului doctoral prin raportare la 

ramura științifică Știință militară, ordine publică și informații. Privește spre cadrul clasic de 

înțelegere a științei și artei militare și cadrul de tip design, specific ultimului deceniu. Raportează 

tema analizei de rețele sociale la conceptul de curs al acțiunii. 

 

Capitolul 2 – Detaliază elementele de natură metodologică pe care proiectul doctoral le-a avut în 

vedere, marcând distincțiile între cercetarea în organizația de securitate și informații și cercetarea 

mediului de securitate și informații. 

 

Capitolul 3 – Realizează o evaluare critică a stadiului cunoașterii, privind spre tema analizei de 

rețele sociale în activitatea de informații și impunere a legii, în baza observațiilor din Capitolul 1. 

În plus, plasează argumentația la nivelul organizației de securitate și informații. Privește spre 

fenomene precum crima organizată, terorismul dar și organizația birocratică, desprinzând 

concluzii cu utilitate practică. 
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Capitolul 4 – Analizează obiectivele și ipotezele proiectului plasând argumentația la nivelul 

mediului organizației de securitate și informații. Identifică soluția comunității de practici drept 

cale de transfer de cunoaștere între mediul academic și de cercetare și organizația de securitate și 

informații. 

 

Capitolul 5 – Analizează obiectivele și ipotezele proiectului plasând argumentația la nivelul 

organizației de securitate și informații. În acest sens definește rolul analizei de rețele sociale în 

organizația de securitate și informații într-o manieră care să permită înțelegerea particularităților 

temei de către comunități academice eterogene (sociologie, științe politice, psihologie etc). 

 

Capitolul 6 – Analizează obiectivele și ipotezele proiectului plasând argumentația la nivelul 

temei proiectului, ca temă pe o agendă de adaptare și dezvoltare instituțională, strâns legată de 

transformările doctrinare și legislative. Explorează trecutul și prezentul conceptului de rețea în 

limbajul securității din România. Oferă un studiu de caz, selectând și prezentând exemple de 

utilizare a termenului de rețea în cadrul unor hotărâri judecătorești. 

 

Concluzii 

 

Teza sintetizează, în manieră non-exhaustivă, rezultatele și demersurile proiectului, într-o 

abordare care s-a dorit a fi utilă deopotrivă mediului academic și de cercetare și mediului 

organizațiilor de securitate și informații. O parte din reușitele și nereușitele proiectului de 

cercetare, pierzându-și de-a lungul anilor relevanța dincolo de sfera vieții profesionale a 

autorului, au fost incluse în discursul argumentativ propus de lucrare doar ca observații generice. 

În întregul său, lucrarea poate servi ca un cadru de dialog, o contextualizare de concepte și detalii 

factuale pentru înțelegerea raporturilor între știință și securitate în societate, între mediul civil și 

cel militar, între fundamentare doctrinară și formalizare ca legislație sau regulament. 

 

În raport cu obiectivul general, definit drept explorarea spațiului de interacțiune între mediul 

organizațiilor de securitate și informații și mediul academic și de cercetare, prin prisma 

importului de cunoaștere științifică în activitatea de informații și impunere a legii, am descoperit 
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prin evaluarea critică a stadiului cunoașterii, manifestări ale unor asemenea interacțiuni. 

Concretizate în proiecte țintite, cu analiza de rețele sociale drept temă, acestea ne-au condus spre 

ipoteza că există modele de interacțiune între mediul organizațiilor de securitate și informații și 

mediul academic și de cercetare, modele mai mult sau mai puțin replicabile între spații socio-

politice și culturale diferite. 

În raport cu obiectivul și ipoteza, lucrarea oferă argumente prin care așază interoperabilitatea și 

interacțiunea între mediul academic și de cercetare și mediul organizațiilor de securitate și 

informații sub vechiul principiu al „plebiscitului zilnic”, în mod similar cu definirea națiunii. Nu 

există formule magice pentru operarea sustenabilă a unui cadru de interacțiune între mediul 

academic și de cercetare și mediul organizațiilor de securitate și informații, iar soluțiile 

disponibile în alte state nu pot servi decât, cel mult, ca exemple, iar nu ca rețete. Pe scara de 

măsură a responsabilității și asumării interacțiunii căutate vom regăsi soluții cu promotor unic 

(organizația de securitate și informații), soluții colaborative, în cadrul unor parteneriate 

(organizația de securitate și informații și una sau mai multe entități academice și de cercetare), și 

soluții care emerg prin inovare socială, la nivel de societate (ca rezultat al adaptării doctrinare și 

legislative). Independent de tipul soluțiilor explorate și rezumate la nivelul lucrării, organizațiile 

de securitate și informații se prezintă și se deschid în fața mediului academic și de cercetare, 

exemplificând, punctual, disponibilitatea de adaptare și de a învăța prin intermediul unor teme de 

inters, acționând ca beneficiari receptivi față de cunoașterea științifică.  

 

La închiderea proiectului doctoral (2020), ipoteza este parțial falsificată. Deși există modele de 

interacțiune între mediul academic și de cercetare și mediul organizațiilor de securitate și 

informații, acestea nu sunt replicabile în baza unei rețete, fie că vorbim de construcții privite ca 

„sisteme sociotehnice” (Human Terrain System), de proiecte în parteneriat (Programul Minerva, 

Programul Hacking for Defense), sau de schimbări de paradigmă la nivel de societate (abordare 

whole-of-government pentru abordarea infracționalității - securității, Olanda). Încercări de a 

replica astfel de programe la nivel internațional există, dar nu sunt disponibile evaluări de 

eficacitate și eficiență. În fața unei astfel de situații, proiectul a propus o abordare bazată pe 

conceptul de comunitate de practică, o soluție între extreme, care dă sens principiului 

interoperabilității și interacțiunii ca „plebiscit zilnic”. În plus, proiectul a propus un exemplu 

cadru, didactic, de raportare la interesele organizației de securitate și informații, prin prisma 
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noțiunii de valoare adăugată și a teoriei acțiunii, care fundamentează diversele niveluri prin care 

indivizii și organizațiile învață (operează o distincție între „a învăța” – forma elementară a 

învățării, „a învăța să înveți” – metode de învățare, „a învăța să înveți să înveți” – teorii, 

paradigme, ale învățării).  

 

În raport cu primul obiectiv specific, definit drept stabilirea unui cadru de înțelegere a temei, 

analiza de rețea ca suport în activitatea de informații și impunere a legii, din perspectiva unora 

dintre conceptele identitare ale ramurii științifice Științe militare, informații și ordine publică, 

am avansat ipoteza că, prin intermediul conceptelor identitare, determinăm constrângerile și 

oportunitățile privind conversia metodei de cercetare științifică în instrument analitic, în 

organizația de securitate și informații. 

Conceptul identitar al ramurii științifice asumate, în jurul căruia am orientat abordarea temei, a 

fost acela de curs al acțiunii, acea acțiune optimă pe care organizația de securitate și informații o 

urmează printr-un set de pași prin care misiunea este recepționată, analizată, alternativele de 

acțiune sunt propuse și evaluate, alternativa de acțiune optimă este aprobată și declanșată printr-o 

comandă explicită. În jurul a două perspective asupra științei militare, gândirea „clasică” și 

gândirea „design”, pornind de la cursul acțiunii, analiza de rețele sociale devine atât o cale de a 

explora în spațiul factual, cât și o cale de a genera „frame-uri”, cadre de interpretare a misiunilor 

organizației de securitate și informații la nivel conceptual. Într-o abordare de tip „design”, 

căutând să întrețină creativitatea și abordarea critică, prin relații-relaționism operând în spațiul 

conceptual, organizația generează „frame-uri” de înțelegere a misiunii. În ambele situații, rețeaua 

poate servi cu succes drept model pentru reprezentarea și structurarea discursului.  

 

În raport cu toate evidențele colectate și raționamentele derulate pe parcursul proiectului 

doctoral, ipoteza nu a fost falsificată. Conceptele identitare ale științei militare sunt valorificate 

și valorificabile în definirea unor extensii pragmatice ale științelor sociale, odată cu conversia 

metodelor de cercetare științifică în instrumente analitice operate în organizația de securitate și 

informații.  

 

În raport cu al doilea obiectiv specific, privind conversia și căile de conversie ale analizei de 

rețea dintr-o metodă de cercetare științifică într-un instrument analitic pentru organizația de 
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securitate și informații, am avansat ipoteza că atât particularitățile organizațiilor de securitate 

și informații, cât și specificul fenomenelor urmărite de acestea sunt relevante.  

 

În mod sincron cu evoluția la nivel internațional din ultimele două decenii, organizații de 

securitate și informații din România utilizează analiza de rețele sociale ca instrument analitic. 

Proiectul doctoral avea să pună în evidență o serie de caracteristici organizaționale care 

condiționează succesul în operarea analizei de rețele sociale ca instrument analitic. Deși au trecut 

trei decenii de la momentul în care un cercetător – practician al activității de informații și 

impunere a legii le-a postulat drept relevante în raport cu analiza de rețele sociale, aceste 

elemente continuă să rămână de actualitate. De asemenea, proiectul doctoral avea să pună în 

evidență relevanța teoriilor criminalității sau teoretizărilor cu privire la crima organizată și 

terorism. Operând la nivel abstract, acestea susțin atât conversia analizei de rețele sociale în 

activitatea de informații și impunere a legii în instrument analitic cât și operarea unor modele de 

predicție.  

 

În raport cu evidențele colectate în cadrul proiectului doctoral, ipoteza nu a fost falsificată. 

Specificul organizației de securitate și informații este relevant pentru conversia analizei de rețele 

sociale într-un instrument analitic. În mod similar, caracterul clandestin și ilegal al celor mai 

multe dintre structurile sociale avute în vedere de o organizație de securitate și informații, 

generează o serie de constrângeri privind utilizarea analizei de rețele sociale, în contextul 

existenței unor regulamente și a unei legislații care adresează „cursul acțiunii”. 

 

Pentru studiul de caz, a fost consultată o arhivă digitală cu hotărâri judecătorești din perioada 

2010 – 2020, vizând încadrarea juridică „grup infracțional organizat”, fiind selectate și analizate 

o serie de exemple pentru a evidenția diversele abordări asupra conceptului de rețea. Imaginea 

care se conturează asupra spațiului juridic în această perioadă, în problematica infracționalității 

organizate, lasă să se întrevadă necesitatea unei raportări mai precise la conceptele utilizate, de 

către toate părțile implicate în menținerea stării de legalitate și a securității naționale.  
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Contribuţii personale  

 

1. Cadrul conceptual de raportare și structurare a temei prin prisma ramurii științifice Științe 

militare, informații și ordine publică, cu evidențierea consecințelor ce țin de 

dependențele de cale și de dezvoltările conceptuale din prezent (raportarea la cursul 

acțiunii și la generarea de frame-uri de înțelegere a situației operaționale). 

 

2. Un cadru metodologic care pune în evidență necesitatea unei abordări duale a unei teme 

cu relevanță pentru securitatea națională: tema în organizația de securitate și informații și 

tema în mediul de securitate și informații.  

 

3. O sinteză a stadiului curent al cunoașterii în analiza de rețele sociale în activitatea de 

informații și impunere a legii cu concluzii de nivel practic, operaționalizabile. 

 

4. O soluție vizând transferul metodelor de științifice spre analiza de informații și impunere 

a legii: comunitățile de practici. Soluția conceptuală este însoțită de exemplificări și sunt 

descriși primii pași de inițiere a unor astfel de comunități, 

 

5. Un cadru de înțelegere a analizei de rețele sociale în activitatea de informații și impunere 

a legii prin care specialiști din diverse științe sociale să acceseze tripla perspectivă asupra 

termenului de intelligence: organizație, proces și produs. 

 

6. O abordare la nivel semantic a termenului de rețea, ca arheologie conceptuală și studiu de 

caz asupra unor texte relevante din prezent. 

 

7. O abordare non-liniară a temei, integrând deopotrivă realizările unor contributori români 

și străini, din diverse domenii științifice, cu intenția de a genera un corpus de idei în rețea. 

O astfel de abordare contribuie la emergența unor comunități de practici, având în centrul 

lor preocuparea pentru activitatea de informații și impunere a legii iar nu profilul științific 

aparte al membrilor comunității. 
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