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NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 

Argument. Justificarea și motivația alegerii temei, considerații semantice. 

Începând cu anul 2011, domeniul de activitate profesională al autorului a 

fost consultanța în informații pentru afaceri (competitive intelligence), împreună cu 

elaborarea și susținerea de cursuri specifice domeniului. Astfel că programul de 

studii doctorale a reprezentat pasul firesc de dezvoltare personală și profesională, 

precum și o oportunitate de valorificare a rezultatelor sale în zona de business. 

Din acest considerent, există perspective pragmatice de continuare a 

cercetării în sensul implementării unei funcții de informații pentru afaceri la nivelul 

uneia sau a mai multor companii românești din industria hidrocarburilor. 

Un alt argument în favoarea alegerii temei este faptul că informațiile pentru 

afaceri sunt un domeniu nou și relativ puțin cunoscut în România. Prezenta lucrare 

este printre primele abordări ale domeniului în țara noastră și probabil prima 

cercetare care să vizeze industria hidrocarburilor.  

Trebuie precizat de la început că însăși noutatea domeniului face ca, 

semantic, să nu existe încă o unitate a perspectivelor, inclusiv în ceea ce privește 

denumirea acestuia. În cadrul lucrării am abordat mai multe perspective în ordine 

cronologică, așa cum acestea au apărut în literatura de specialitate, cu nuanțele și 

argumentele propuse de diferiți autori. Sintagma cea mai des vehiculată este 

competitive intelligence, în special după ce varianta business intelligence, care o 

precede din perspectivă cronologică,  a fost preluată și utilizată intensiv, din 

motive comerciale, de către industria IT, acordându-i-se treptat un alt sens.  

Alte variante propuse, care se bucură de o popularitate mai restânsă sunt, 

enterprise intelligence, corporate intelligence sau oraganizational intelligence, cu   

sens similar.   

În anul 2011, în contextul procesului de introducere in nomenclatorul 

Clasificarea Ocupațiilor din România a două noi profesii specifice acestui 

domeniu, legislația națională a determinat traducerea sintagmei din limba engleză 
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în echivalentul românesc informații pentru afaceri, care a fost folosită în prezenta 

lucrare.  

Principiile operaționale ale informațiilor pentru afaceri sunt aplicabile la 

nivelul tuturor domeniilor economic-sociale, implicit și în industria hidrocarburilor 

datorită relevanței acestei industrii pentru asigurarea prosperității și securității 

economice a României, date fiind provocările cu care se confruntă: scăderea 

rezervelor de hidrocarburi, nevoia demarării exploatării off-shore a acestora în 

Marea Neagră, problematica gestionării riscurilor pentru mediul înconjurător, 

concomitent cu reducerea nivelului emisiilor de carbon ș.a.  

Din motivele enumerate mai sus, companiile din industria românească care 

acționează în domeniul petrolului și gazelor ar trebui să își crească nivelul de 

competitivitate și capacitatea de auto-adaptare la provocările pieței concurențiale, 

iar o funcție internă companiei, care să gestioneze informațiile pentru afaceri poate 

ajuta în acest sens. 

Ipoteza și scopul lucrării de cercetare 

Ipoteza de cercetare de la care am pornit a fost că, prin adaptarea unei funcții 

de informații pentru afaceri la specificul industriei hidrocarburilor din România, o 

companie autohtonă poate să își crească calitatea actului decizional, devenind mai 

competitivă și mai adaptabilă la dinamica pieței concurențiale. Astfel, va contribui 

la asigurarea continuității propriei afaceri, dar și la stabilitatea și predictibilitatea 

pieței hidrocarburilor și, implicit, la sporirea nivelului de securitate energetică al 

României.  

Scopul principal al lucrării îl reprezintă operaționalizarea unui model 

autohton al funcției de informații pentru afaceri, astfel încât să fie aplicat de o 

companie românească din industria hidrocarburilor. Datorită noutății acestei funcții 

în mediul de afaceri autohton, cercetarea noastră a oferit și șansa realizării unui 

„compendiu” al conceptelor de informații pentru afaceri aplicabile în economia de 

piață românească. 

Operaționalizarea funcției de informații pentru afaceri a pornit de la 

concepte teoretice generale ale domeniului, unele în continuarea celor ale 
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intelligence-ului statal, dar a fost adaptată la particularitățile companiilor care 

activează în industria hidrocarburilor. În acest sens, au fost folosite drept reper 

rezultatele analizei modelelor de aplicare  a unor funcții similare în cinci companii 

internaționale din domeniu (British Petroleum, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, 

Total SA și Equinor – fost Statoil). 

Particularitățile specifice ale companiilor românești din industria 

hidrocarburilor, pentru care este propus modelul autohton de operaționalizare a 

funcției de informații pentru afaceri, corespund realităților economice ale anului 

2019. Din această perspectivă, lucrarea de cercetare poate avea o aplicabilitate 

practică imediată. 

În urmărirea scopului cercetării, am avut în permanentă atenție și 

perspectiva potențialilor beneficieri ai demersului nostru, adică liderii din industria 

hidrocarburilor. Principala întrebare pe care și-o pune conducerea oricărei 

companii, atunci când se află în situația de a decide implementarea unei funcții noi 

în organizație, se referă la ce beneficii va înregistra firma?. Prin beneficii nu 

înțelegem numai veniturile suplimentare, financiare sau materiale, ci și acele 

beneficii de natură intangibilă, mai greu de cuantificat în expresie valorică. Printre 

acestea se regăsesc și creșterea competitivității, a capacității de auto-adaptare a 

firmei și a sustenabilității firmei. 

 Operaționalizarea unei funcții de informații pentru afaceri pentru o 

companie românească din industria hidrocarburilor are sens numai dacă acest 

demers va lămuri managementul cu privire la o serie de întrebări ce rezultă din 

ceea ce am precizat mai sus referitor la ce beneficii va avea firma. În acest sens, o 

listă preliminară, care a orientat efortul de cercetare prezentei lucrări, cuprinde 

întrebări precum: 

 - Există funcții de informații pentru afaceri în companiile private mari din 

industria hidrocarburilor? 

 - Cine ar trebui să fie beneficiarii output-ului acestei funcții? În subordinea 

cui ar trebui să fie plasat departamentul responsabil cu operaționalizarea acesteia? 
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 - Ce roluri și conexiuni ar trebui atribuite funcției de informații pentru 

afaceri, în mecanismul funcțional mai larg al companiei?  

 - Care sunt produsele departamentului de informații pentru afaceri 

(livrabilele)? 

 - Cum ar trebui să fie proiectat departamentul de informații pentru afaceri 

(număr de posturi, nivel de pregătire, competențe, responsabilități)? 

 - Care este modelul procesual al departamentului de informații pentru afaceri 

(fluxul de activități)? 

 - Ce costuri implică operaționalizarea și operarea unui astfel de 

departament? 

Răspunsurile la aceste întrebări au fost umărite pe parcursul cercetării pentru 

a clarifica în ce măsură operaționalizarea unei funcții de informații pentru afaceri 

poate răspunde celor trei noțiuni care dau substanță conceptului de performanță în 

mediul de afaceri: economicitate, eficiență și eficacitate. Modelul propus pentru 

companiile de petrol și gaze românești a fost conceput pentru a îmbunătății 

performanța de business, iar validitatea sa a fost testată printr-o analiză de tip cost-

beneficiu.  

Metodologia cercetării 

Principalele metode de cercetare aplicate în această lucrare au fost 

comparația, raționamentul prin analogie, analiza de sistem și analiza de tip cost-

beneficiu. Explicitarea ariilor de acoperire a conceptelor, de analiză a proceselor, a 

metodelor și tehnicilor specifice domeniului informații pentru afaceri a fost făcută 

prin comparație cu intelligence-ul statal, în special a celui existent în zona 

securității economice. În același timp, prin analogie cu experiența unor companii 

străine în aplicarea informațiilor pentru afaceri, prezenta lucrare propune o variantă 

ușor adaptabilă companiilor din industria hidrocarburilor din România. 

O amprentă specifică a demersului nostru o reprezintă apelarea la 

instrumente specifice mediului de business, în general, și informațiilor pentru 

afaceri, în particular.  
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Astfel, am utilizat metode și tehnici de planificare-direcționare, de culegere 

a datelor și informațiilor, respectiv modele analitice, specifice informațiilor pentru 

afaceri. Considerăm că alegerea acestor metode și tehnici dau o notă de 

originalitate și noutate demersului nostru de cercetare, în primul rând prin 

pragmatismul abordării cercetării realizate. 

De exemplu, considerând că sunt improbabile derulări de interviuri sau 

focus-grupuri, respectiv administrarea cu succes de chestionare a unor angajați din 

companii străine care activează în industria hidrocarburilor, în special pe subiectul 

sensibil al modalității de implementare a funcțiilor proprii de informații pentru 

afaceri, am abordat componente de colectare diferite.  

Astfel, am colectat datele și informațiile necesare prin exploatarea rețelelor 

social-media profesionale (în special Linkedin) unde angajați ai acestor companii 

postează, în mod voluntar, informații despre activitatea lor în informații pentru 

afaceri. În acest sens au fost reținute spre prelucrare date și informații colectate de 

pe 73 de profile profesionale, dintr-un volum inițial de peste 500 de unități. 

Această metodă de colectare a datelor și informațiilor despre o organizație 

din zona publică a rețelelor de social-media, specifică informațiilor pentru afaceri, 

prezintă anumite particularități, atât în ceea ce privește platforma de stocare a 

datelor și informațiilor, cât și a caracteristicilor acestora. De exemplu, considerăm 

că rețeaua Linkedin are un nivel mai ridicat de relevanță decât alte rețele și drept 

urmare a devenit un mediu important al recrutării forței de muncă.  

Astfel, conținutul profilelor este asumat într-o proporție mare de utilizatori, 

care sunt conștienți că va fi verificat de departamentele de resurse umane ale 

companiilor care ar putea fi interesate de serviciile lor. De asemenea, unii 

angajatori curenți monitorizează profilele propriilor angajați (situație sesizată în 

cazul companiei Total SA) pentru a se evita scurgerea de informații sensibile.  

Conținutul paginilor de profile profesionale, respectiv ale anunțurilor de 

angajare a fost studiat folosind metoda analizei de conținut. Acest instrument, 

frecvent utilizat și în informații pentru afaceri, este specific mai multor domenii de 

activitate (ştiinţele comunicării, relaţii internaţionale, sociologie, istorie, lingvistică 
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etc.). Au fost urmărite următoarele categorii de informații: denumiri de structuri, 

denumiri de funcții, traseu profesional, activități și proiecte, educație formală și 

forme de pregătire profesională continuă, competențe profesionale, etc. 

Aceste elemente individuale au fost corelate cu informațiile similare 

existente în pagini de profil sau anunțuri corespunzătoare aparținând fiecărei firme 

examinate, cu scopul de a reconstrui modelul de operaționalizare a funcției de 

informații pentru afaceri, în fiecare dintre ele. 

Datele și informațiile colectate ne-au sprijinit în operaționalizarea variantei 

funcției de informații pentru afaceri pentru o companie românească, permițându-ne 

să avansăm propuneri concrete cu privire la poziționarea unui departament specific 

în companie și integrarea funcției în ansamblul operațional al acesteia, direcțiile de 

interes profesional ale departamentului, beneficiari principali și secundari ai 

produselor de informații pentru afaceri, tipurile de produse, structura internă a 

departamentului, competențe și abilități necesare diferitelor poziții, impactul 

operaționalizării funcției de informații pentru afaceri asupra performanței 

companiei ș.a. 

O altă direcție a eforturilor de culegere de date și informații a fost cea 

privind profilul unei companii românești din industria hidrocarburilor, beneficiara 

modelului de operaționalizare a funcției de informații pentru afaceri. 

Pornind de la un număr inițial de 264 de companii românești din industria 

hidrocarburilor, în urma analizării datelor publice care le indică performanțele de 

business, a fost reținută o listă de 64 de companii medii (fiecare având în anul 2018 

cifra de afaceri cuprinsă între 5 și 265 de milioane de euro, 44 dintre ele fiind 

afaceri de peste 10 milioane de euro) și trei majore (Petrom, Romgaz și Exxon 

Mobile Romania).  

Datele necesar a fi prelucrate pentru a se construi profilul companiei țintă au 

fost obținute din surse publice, cum ar fi Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice sau Arhiva Electronică a Garanțiilor 

Reale Mobiliare, iar pentru agregarea lor a fost folosită o aplicație software 

comercială - „Romanian Universe”. 
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Utilizarea unei aplicații software profesionale pentru colectarea și analiza 

primară a seriilor de date este o practică curentă în informațiile pentru afaceri, care 

permite o vizualizare rapidă a datelor relevante, sortarea și gruparea acestora după 

criterii specifice de interes (de exemplu firmele dintr-o anumită industrie sunt 

grupate după clase CAEN, după cifra de afaceri, profit sau număr de angajați etc.). 

În contextul construirii profilului companiei țintă și a peisajului său 

competitiv au fost consultate datele a 264 de companii diferite care au declarat 

drept activitate principală coduri CAEN din următoarele clase: 0610 extracția 

petrolului brut, 0610 extracția gazelor naturale, 0910 activități de servicii anexe 

extracției petrolului brut și gazelor naturale, 2892 fabricarea utilajelor pentru 

extracție și construcții, 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de 

acestea, 4221 lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide, 3320 

instalarea mașinilor și echipamentelor industriale, respectiv 2651 fabricarea de 

instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație. 

Deoarece nu există o suprapunere perfectă între codul CAEN declarat ca 

activitate principală și domeniul de activitate sau industria în care activează o 

companie, este necesar ca, în urma selecției primare, fiecare firmă să fie examinată 

individual (prin studierea paginii web sau prin contactare), pentru a se stabili dacă 

este și faptic un actor în industria extractivă a hidrocarburilor. Mai ales în clasele 

CAEN 7112, 4221, 3320 și 2651 există companii de prestigiu în industria 

petrolului și gazelor (de exemplu Weatherford Atlas GIP SA, Schlumberger 

Oilfield Europe Suport SRL, Prospecțiuni SA, Rominserv SRL ș.a.) care împart 

același cod CAEN cu companii din alte industrii. Această situație a complicat 

procesul de cercetare, în special în faza de selecție. 

Proiectarea modelului autohton de operaționalizare a funcției de informații 

pentru afaceri a necesitat înțelegerea profilului companiei „țintă”, în contextul 

mediului în care aceasta activează. Pentru atingerea acestui obiectiv am apelat la 

un cadru analitic specific informațiilor pentru afaceri reprezentat de modelul celor 

cinci forțe ale lui Michael Porter. Acest cadru analitic stabilește raporturile dintre 

o companie și categorii de actori din mediul său de business.  
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Analiza activității acestor companii, în special în ceea ce privește structura 

organizatoric funcțională, serviciile oferite și valoarea lor medie în piață a permis 

conturarea profilului companiei autohtone din industria hidrocarburilor, potențial 

beneficiar al demersului de cercetare. 

Din acest motiv, modelul propus pentru operaționalizarea informațiilor 

pentru afaceri este particularizat și aplicabil imediat companiilor medii și mari 

din industria petrolului și gazelor din România. Cu anumite ajustări de scală, 

acest model ar putea fi adoptat și de companiile foarte mari (cu cifră de afaceri de 

peste un miliard de euro). 

Modelul propus a fost testat printr-o analiză de tip cost-beneficiu, în care 

reperele de cost utilizate sunt valori medii ale realităților economice românești, 

identificate din surse publice. De exemplu valoarea de piață a unor servicii din 

industria hidrocarburilor a fost identificată pornind de la raportările oficiale ale 

companiilor listate la bursă, care în baza principiilor de transparență corporatistă 

trebuie să facă publice contractele de achiziție care depășesc un prag minim. 

Această abordare a crescut acuratețea analizei de tip cost-beneficiu, care, în 

final, a  indicat faptul că operaționalizarea unei funcții de acest tip reprezintă o 

investiție cu grad ridicat de rentabilitate, cu efect multiplicator în eficientizarea 

proceselor și operațiunilor companiei. 

Cadrul modelului propus a fost definit explicit, astfel încât deși este 

argumentată necesitatea și oportunitatea implementării unei funcții de informații 

pentru afaceri în companiile din industria hidrocarburilor din România, este 

menționat riscul unei eventuale substituiri a actului de decizie clasic cu elemente 

specifice informațiilor pentru afaceri. Rolul acestei funcții este de a sprijini, prin 

informațiile furnizate, top managementul companiei, acesta având responsabilitatea 

deciziilor de business. 

De asemenea, am precizat că funcția de informații pentru afaceri nu 

garantează performanța de business a unei companii, deși absența ei poate fi o 

premisă pentru lipsa de competitivitate. Funcția de informații pentru afaceri poate 
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contribui la creșterea profitabilității unei companii, dar aceasta depinde de 

contribuțiile tuturor funcțiilor prezente într-o organizație economică. 

ORGANIZARE LUCRARE ȘI SINTEZĂ CAPITOLE 

Lucrarea de doctorat poate fi împărțită în două părți relativ egale. Prima 

parte este constituită din primele două capitole, prin care se urmărește încadrarea 

domeniului informații pentru afaceri în contextul problematicii securității 

energetice a unei țări, cu studierea caracteristicilor specifice ale României, 

concomitent cu precizarea delimitărilor conceptuale ale informațiilor pentru 

afaceri. 

A doua parte este cercetarea propriu-zisă a funcției de informații pentru 

afaceri în companiile de petrol și gaze, precum și construirea și testarea unui model 

autohton al acestei funcții. Cele două părți sunt completate de o secțiune 

introductivă, respectiv de concluzii și recomandări argumentate extensiv, prin 

referiri la elemente rezultate în cadrul cercetării. 

În continuare este prezentat sintetic conținutul fiecărui capitol: 

În capitolul întâi au fost examinate delimitările conceptuale și 

interdependențele dintre interesele de securitate ale statelor și ale companiile de 

petrol și gaze. Pornind de la conceptul de securitate, în general, a fost explorat pe 

larg conceptul de securitate energetică, prin prisma diferitelor definiții regăsite în 

literatura de specialitate. În acest sens, un important punct de pornire l-a 

reprezentat studiul efectuat de Abdelrahman Azzuni și Christian Breyer (2018) 

privind definirea și dimensiunile conceptului de securitate energetică. Dintr-un 

total de 66 de definiții ale conceptului de securitate energetică rezultate prin 

cercetare documentară, am selectat șase perspective diferite și complementare. 

Pornind de la aceste definiții a securității energetice, a fost efectuată o 

analiză succintă a stării actuale a industriei hidrocarburilor în context economic și 

geopolitic global, fiind identificați acei factori care induc impredictibilitate în 

asigurarea securității energetice: creșterea cererii globale de energie, temerile 

privind reducerea numărului de furnizori, creșterea nivelului de instabilitate 

politică, militară și de securitate a regiunilor bogate în resurse energetice, impactul 
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ecologic reprezentat de exploatarea și consumul resurselor de hidrocarburi, 

schimbările climatice etc. 

În acest context, au fost identificați și clasificați actorii economici 

(companiile) din cadrul segmentului extractiv (upstream și parțial mid-stream) 

care, prin activitatea lor, pot influența securitatea energetică globală. 

În partea a doua a primului capitol a fost studiat cazul particular al industriei 

extractive a hidrocarburilor din România. Astfel, a fost analizat stadiul actual și 

perspectivele acestui sector economic, din perspectiva securității energetice a țării 

noastre. De asemenea, au fost identificați actori economici relevanți (atât din 

segmentul onshore, cât și off-shore) care, prin nivelul de competitivitate și actul de 

management, pot genera efecte în planul securității energetice a României. Astfel, 

am observat o creștere a numărului companiilor relevante pentru sectorul extractiv 

al hidrocarburilor, mai ales pe segmentul off-shore. 

Capitolul se încheie cu o prezentare sintetică a relațiilor dintre aceste 

companii și statul român, pe fondul intereselor, perspectivelor și obligațiilor 

fiecărei părți, mai ales în contextul nevoii asigurării securității energetice.  

Capitolul al doilea este dedicat definirii domeniului informații pentru 

afaceri, a descrierii evoluției sale, a paradigmelor funcționale și a perspectivelor de 

natură etică. 

În prima parte a capitolului al doilea am prezentat evoluția și stadiul actual 

al preocupărilor din partea agențiilor de intelligence clasic cu privire la mediul de 

afaceri, în funcție de specificul național și al modelului economic dominant (sistem 

centralizat sau economie de piață). Aceste preocupări se regăsesc sub denumirea de 

intelligence economic, iar unul dintre scopurile sale este asigurarea securității 

economice, respectiv energetice a unui stat. 

Pornind de la relația dintre intelligence-ul economic și modelul economic 

dominant, am arătat că în economiile de piață și în mediul de business multi-

național agențiile statale de intelligence nu pot acoperi integral nevoile de 

informare a companiilor private. Astfel, a apărut necesitatea domeniului informații 

pentru afaceri, în viziunea lui Evan H. Potter, disjuns din intelligence economic. În 
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acest sens, am urmărit încadrarea informațiilor pentru afaceri în contextul mai larg 

al domeniului intelligence, analizând în special legăturile cu intelligence-ul 

economic, cu care împarte zone de preocupare, procese, metode, tehnici și cu care 

coexistă. 

A doua parte a capitolului al doilea a fost dedicată evoluției informațiilor 

pentru afaceri. Acest domeniul este relativ nou și aflat în stadii diferite de 

maturitate în funcție de specificul economic și nu numai al diferitelor state, în 

unele fiind practic inexistent. Din acest motiv există o varietate de perspective, 

uneori contrare, începând chiar de la denumirea acestuia, pe care am încercat să o 

clarificăm din perspectivă cronologico-semantică, mai ales în contextul co-

existenței în mediul de afaceri a sintagmelor business intelligence, competitive 

intelligence (la nivel internațional, dar și în România) și informații pentru afaceri 

(numai în România).  

Am arătat tranziția parțială a sensului de la sintagma business intelligence 

(folosită încă din anul 1865) la cea de competitive intelligence, precum și de nevoia 

traducerii în limba română prin informații pentru afaceri, pentru a fi respectată 

legislația națională, odată cu introducerea în nomenclatorul Clasificarea 

Ocupațiilor din România  a ocupațiilor „manager informații pentru afaceri” (cod 

COR 121308), respectiv „expert informații pentru afaceri” (cod COR 242217), 

proces de care ne-am ocupat nemijlocit (2011). 

De asemenea, am prezentat principalele repere istorice în evoluția 

domeniului informații pentru afaceri, atât la nivel internațional, cât și în România.  

Tot în capitolul al doilea am urmărit surprinderea mai multor perspective 

privind definirea, rolul și aria de activitate a informațiilor pentru afaceri. 

Cercetarea documentară aferentă ne-a permis prezentarea ideilor principalilor 

autori în domeniu (Fuld, Herring, Nolan, Gilad, West, David, Rodemberg, Shaker, 

Gembicki, Fleisher, Bensoussanetc). Astfel, lucrarea noastră poate fi considerată și 

o sursă de cunoaștere a celor mai valoroase contribuții în literatura de specialitate a 

domeniului. 
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În condițiile erei digitale care a devenit deja o realitate în multe aspecte ale 

vieții de business, am explorat sintetic și relația dintre domeniul IT și informațiile 

pentru afaceri, care urmează un trend convergent. Dezvoltările tehnologice 

transformă și domeniul informațiilor pentru afaceri, în toate aspectele sale 

esențiale: planificare-direcționare, culegere, analiză și diseminare. 

Un alt aspect al domeniului informații pentru afaceri, căruia datorită 

importanței i-am dedicat un subcapitol de sine stătător este nevoia unui cadru etic. 

Încă din momentul în care a început să se dezvolte în sectorul privat, informațiile 

pentru afaceri au făcut eforturi pentru a se defini cât mai complet și pentru a se 

diferenția de spionajul economic sau de alte practici ilegale sau lipsite de etică.  

Atunci când o companie are o funcție de informații pentru afaceri integrată 

sau utilizează servicii externalizate, o poziție formală, asumată asupra eticii în 

privința acestei funcții, comunicată eficient și clar, poate reduce în mod substanțial 

riscurile legale sau cele legate de imaginea și reputația companiei. 

Astfel, practicanții domeniului informații pentru afaceri trebuie să creeze și 

să implementeze politici eficiente de etică în cadrul organizației în care activează, 

având în vedere costurile enorme pe care le poate aduce un comportament ilegal 

sau lipsit de etică. Este o sarcină provocatoare și presupune un efort deosebit mai 

ales ținând cont de faptul că, de multe ori, chiar dacă sunt dezvoltate și 

implementate astfel de politici, apar situații care nu pot fi încadrate cu certitudine 

în nici una dintre cele două zone - etică sau lipsită de etică - aflându-se, mai 

degrabă, într-o zonă incertă. 

În cadrul acestui subcapitol au fost trecute în revistă o serie de perspective și 

soluții identificate de diferiți autori de specialitate (McGonagle, Vella, Cohen, 

Czepiec, Johannesson, Sullivan, Paine, Trevino, Weaver, Rothwell, Hohhof), 

pentru a se crea un cadru etic al activității de informații pentru afaceri. În acest 

context, am prezentat și popularizat și codul etic al asociației profesionale SCIP 

(Strategic & Competitive Intelligence Professionals). 

Ultima parte a capitolului al doilea a fost dedicată descrierii Procesului 

Intelligence și a activităților care îl compun și prin care se realizează efectiv 
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produsele specifice informațiilor pentru afaceri. Această componentă este comună, 

din perspectivă teoretică, cu intelligence-ul clasic statal. Astfel se regăsesc seturi 

de activități, grupate în categorii precum: planificare/direcționare, culegere, 

procesare, analiză și producție, diseminare și evaluare/feed-back. 

Prezentând fiecare dintre aceste seturi de activități, am identificat 

particularitățile specifice domeniului informații pentru afaceri. În cazul planificării/ 

direcționării, relația dintre furnizorul de informații pentru afaceri și beneficiarul 

său (lider de business) este diferită de relația furnizor-beneficiar în cazul 

intelligence-ului statal. Jan Herring a resușit consacrarea conceptului de Key 

Intelligence Topic, specific informațiilor pentru afaceri și a cărui operaționalizare 

presupune un alt tip de poziționare a expertului în informații pentru afaceri. 

În activitatea de culegere, sursele și metodele accesibile mediului privat 

diferă de cele ale intelligence-ului statal. De asemenea, evoluțiile tehnologice și 

globalizarea mediului de business au produs transformări și în cazul culegerii de 

date și informații. În acest sens au fost prezentate sintetic perspectivele diferiților 

autori de specialitate cu privire la sursele accesibile (legal și etic) domeniului 

informații pentru afaceri. 

În cazul analizei datelor și informațiilor, în absența unor restricții de ordin 

etic sau legal (prezente în activitatea de culegere), informațiile pentru afaceri au 

adaptat metode și tehnici analitice specifice intelligence-ului statal pornind de la 

principiul utilității. În același timp a dezvoltat și modele proprii, care să servească 

nevoilor particulare ale mediului de afaceri. 

Cele mai răspândite sunt cele două modele ale lui Michael Porter (lanțul 

valorii, respectiv cele cinci forțe), generarea și analiza scenariilor ca bază a 

planificării strategice (dezvoltate de compania Royal Dutch Shell), analiza zonelor 

oarbe (blindspots analysis) a lui Ben Gilad ș.a. Dintre acestea, metoda celor cinci 

forțe (Porter) este descrisă pe larg, datorită utilizării sale în cercetarea propriu-zisă.  

De asemenea, am identificat principalele categorii de produse de informații 

pentru afaceri, în viziunea autorilor de specialitate. Dintre acestea unele se regăsesc 

și în portofoliul intelligence-ului statal. 
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Referitor la activitatea de diseminare a produselor de informații pentru 

afaceri, au fost precizate perspectivele mai multor autori cu privire la principiile și 

caracteristicile diseminării, precum și principalele forme de diseminare. 

Capitolul al treilea reprezintă partea de cercetare propriu-zisă. Înțelegând  

în capitolul întâi impactul pe care competitivitatea firmelor mari și mijlocii din 

industria hidrocarburilor îl  pot avea asupra securității energetice a unui stat, 

inclusiv a României, și având clarificate prin capitolul al doilea delimitările 

conceptuale ale domeniului informații pentru afaceri, am identificat în această 

parte a lucrării potențialele rezultate ale implementării unei funcții de informații 

pentru afaceri într-o companie din industria de profil românească. 

Pentru a conexa funcția de informații pentru afaceri cu restul funcțiilor 

interne unei companii, în special cu cea de decizie (management) pe care o 

deservește, am apelat la paradigma Buclei OODA. Aceasta este un model dezvoltat 

de către strategul militar american John Boyd (1927-1997) care descrie procesul de 

luare a deciziilor şi modalităţile de obţinere a unor avantaje în confruntarea cu un 

adversar. „OODA” desemnează iniţialele celor patru faze principale ale procesului 

decizional, în viziunea lui Boyd: Observare-Orientare-Decizie-Acţiune (Observe-

Orient-Decide-Act) . 

De fapt, bucla decizională include într-o singură paradigmă funcția de 

informații pentru afaceri, decizia și acțiunea. Procesul Intelligence se regăsește în 

primele două etape ale buclei OODA: Observare, respectiv Orientare. 

Bucla OODA este un model teoretic care descrie procesul de luare a 

deciziilor într-un sistem deschis, astfel încât să se obţină un avantaj competitiv 

asupra sistemelor concurente, concomitent cu supravieţuirea sistemului prin 

adaptare la mediu.  

În primul subcapitol al capitolului al treilea sunt prezentate rezultatele 

cercetării asupra modalității în care este reprezentată funcția de informații pentru 

afaceri în mai multe companii globale din industria hidrocarburilor. 

De la început am selectat doar cinci companii din industrie, toate fiind 

companii listate la bursă, printre cele mai mari și cu origine cât mai diversă: British 
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Petroleum (britanică), Exxon Mobil (americană), Royal Dutch Shell (olandezo-

britanică), Total SA (franceză) și Equinor (norvegiană, fost Statoil). Companiile 

deținute de entități statale (de exemplu rusești, chinezești, arabe sau iraniene) ar fi 

făcut mai dificilă diferențierea dintre programe specifice de informații pentru 

afaceri și cele aparținând intelligence-ului economic statal. 

Pe fondul reținerii marilor jucători din industria hidrocarburilor în a-și face 

publice programele de informații pentru afaceri (excepție făcând Equinor și într-o 

mult mai mică măsură Shell), am apelat la o metodă specifică chiar informațiilor 

pentru afaceri, prin care se poate construi structura organizațională și funcțională a 

unei companii pe baza postărilor publice ale angajaților, în rețele de social-media 

de tip profesional (cea mai importantă fiind Linkedin). 

O provocare particulară a reprezentat-o identificarea denumirilor pozițiilor 

ocupate de experții în informații pentru afaceri, existând o varietate mare a 

acestora. În unele cazuri denumiri identice indicau specialiști în IT sau în 

informații pentru afaceri, de la caz la caz. Diferențierea s-a făcut pe baza 

activităților declarate de titularii profilului, fiind reținute numai acele profiluri 

relevante pentru funcția de informații pentru afaceri. O selecție a profilurilor este 

anexată lucrării doctorale, link-urile către acestea fiind active la nivelul lunii iulie 

2019. 

Din cele cinci studii de caz prezentate în lucrarea de doctorat, reținem 

nivelul ridicat de interes al companiilor din industria hidrocarburilor pentru 

adoptarea, în diferite forme, ale practicilor specifice funcției de informații pentru 

afaceri.  

Indiferent de companie, structurile de informații pentru afaceri sunt plasate 

în proximitatea top managementului, sprijinind deciziile strategice. Astfel 

contribuția lor la continuitatea afacerilor și la competitivitatea companiei pot fi 

considerate drept importante. 

În unele situații observăm strategia companiilor private de a valorifica în 

beneficiu personal experiența unor foști specialiști în intelligence-ul statal (BP, 
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Exxon), în altele preocuparea de a-și dezvolta o cultură de informații pentru afaceri 

proprie (Shell, Equinor). 

Al doilea subcapitol al capitolului trei este dedicat metodologiei de 

cercetare.  

Pentru a putea propune un model original, adaptat specificului unei 

companii din România care activează în industria extractivă a petrolului și gazelor, 

în al treila subcapitol am descris profilul companiei „țintă”, bazat pe caracteristicile 

celor 64 de companii românești selectate. În opinia noastră, majoritatea 

companiilor de petrol și gaze românești se vor regăsi în bună măsură în acest 

profil. În cadrul lucrării, compania „țintă” a fost denumită Alpha Oil Services.  

Compania Alpha Oil Services face parte din categoria „marilor 

contribuabili” (calitate atribuită de volumul cifrei de afaceri de minim 5 milioane 

de euro în 2018) care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor pentru 

industria extractivă a hidrocarburilor, cu o cotă importantă pe piața românească de 

profil și cu proiecte la nivel regional și internațional. Pentru construirea profilului 

Alpha Oil Services și a peisajului său competitiv a fost utilizat cadrul analitic al 

metodei celor cinci forțe a lui Porter.  

Profilul descrie principalele caracteristici interne, conforme cu realitățile din 

România: servicii oferite, intervale și valori medii ale prețurilor serviciilor, 

frecvența anuală a fiecărui tip de servicii, marje de profit, număr mediu de angajați, 

indicatori financiari medii, structura organizatorică internă. Peisajul competitiv 

descrie principalii potențiali clienți (nevoile lor și puterea de negociere), furnizorii, 

autoritățile de reglementare și impactul lor asupra business-ului, competiția, 

posibilitatea intrării unor noi jucători în piață și apariția unor tehnologii noi cu 

potențial distruptiv asupra modelului de business al Alpha Oil Services. 

 În cadrul descris prin profilul companiei „țintă” am propus modelul 

„Alpha”, viziunea proprie asupra funcției de informații pentru afaceri și a 

departamentului aferent (Alpha CI). Pe parcursul subcapitolului 3.4 au fost 

punctate asemănările și deosebirile dintre acest model și cele cinci studii de caz 
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privind companiile străine, fiind justificate alegerile făcute. Modelul „Alpha” a fost 

dezvoltat pornind de la următoarele obiective: 

1. Să ofere o reprezentare teoretică care să integreze formele de manifestare 

a funcției de informații pentru afaceri din perspectiva rolului în raport cu 

mediul extern: ofensiv sau defensiv. 

2. Să ofere o reprezentare teoretică a principalelor tipuri de decizii deservite 

de funcția de informații pentru afaceri: ce clienți interni (poziție în 

organizație, rol, orizont de timp al deciziei) sunt deserviți și cu ce tipuri 

de produse. 

3. Să fie o legătură cât mai strânsă între funcția de informații pentru afaceri 

și actul de decizie.  

4. Să faciliteze cooperarea dintre companie și autoritățile statului român, din 

perspectiva asigurării intereselor comune pe linia asigurării securității 

energetice.  

5. Să ofere o variantă ușor de pus în aplicare a fișelor posturilor persoanelor 

care au atribuții profesionale pe linia funcției de informații pentru afaceri. 

6. Să descrie funcția de informații pentru afaceri în concordanță cu 

realitățile mediului de afaceri românesc, oferind o perspectivă asupra 

raportului cost-beneficiu.   

 Analizând pe larg mai multe variante de poziționare a Alpha CI în 

organizație, propunerea finală o reprezintă subordonarea Alpha CI direct CEO-ului 

companiei, pentru a deservi direct nevoile strategice de informare, concomitent cu 

implicarea nemijlocită în proiecte individuale, situație în care va exista o dublă 

subordonare (CEO și manager de proiect). 

Modelul „Alpha” urmărește implementarea unei funcții complete de 

informații pentru afaceri, cuprinzând atât o componentă ofensivă, cât și una 

defensivă. 

În subcapitolul 3.5 este descrisă pe larg, explicit, componenta ofensivă, cu 

principalele direcții de efort: intelligence strategic, competitor intelligence, market 

intelligence, intelligence financiar și, respectiv tehnic. În cazul fiecărei direcții au 
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fost identificați beneficiarii, tipurile de produse de informații pentru afaceri, 

metode specifice (în special analitice) ce ar trebui folosite și, mai ales, potențialele 

beneficii.  

Ca parte a analizei de tip cost-beneficiu, a fost estimat conservator beneficiul 

financiar al fiecărei direcții de efort asupra companiei. O parte dintre beneficii nu a 

putut fi cuantificată în valori monetare, acest fapt fiind precizat acolo unde a fost 

cazul. 

Subcapitolul 3.6 descrie componenta defensivă a funcției de informații 

pentru afaceri, care are drept preocupare centrală gestionarea vulnerabilităților 

informaționale ale propriei companii, pentru a rezista amenințărilor externe, fie ele 

manifestate într-o formă etică și legală, fie ilegale.  

Riscurile (amenințare externă ce exploatează o vulnerabilitate) de securitate 

informațională se pot manifesta la nivelul a cinci paliere: personal, active fizice, 

documente, sisteme informatice și de comunicații. O abordare integrată a acestor 

paliere va asigura un nivel de securitate informațională a companiei superior 

abordării sectoriale, în compartimentele de profil (personal, diferite compartimente 

operaționale sau IT&C).  

De asemenea, componenta defensivă a funcției de informații pentru afaceri 

sprijină top managementului în gestionarea riscurilor, prin furnizarea de produse de 

intelligence care să lămurească starea curentă a activelor, să descrie detaliat 

vulnerabilitățile și amenințările la adresa lor, să propună contramăsuri și să 

urmărească eficiența lor după aprobare. 

O parte importantă a componentei de intelligence defensiv este reprezentată 

de faptul că departamentul Alpha CI va fi interfața dintre companie și autoritățile 

române, la nivelul palierului de securitate. Acest rol va presupune circulația în 

dublu sens a datelor, informațiilor și produselor de intelligence privind 

vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la adresa activelor de interes comun.  

Din perspectiva analizei cost-beneficiu componenta defensivă a modelului 

„Alpha” urmărește reducerea vulnerabilităților companiei și realizarea de economii 

prin scăderea costurilor de operare. Principalele direcții care influențează scăderea 
22 din 44 

 



costurilor de operare sunt cele pe linie de personal (prin scăderea riscurilor de 

fraudă și corupție), respectiv pentru protejarea activelor fizice. 

Subcapitolul 3.7 descrie structura topologică a departamentului alpha CI, 

prin intermediul căruia se operaționalizează funcția de informații pentru afaceri, 

cuprinzând patru poziții permanente, care ar putea fi suplimentate în cazul unor 

proiecte independente cu contribuții externe ale unor specialiști în informații 

pentru afaceri.  

Calibrarea volumului de personal necesar Alpha CI s-a făcut pornind de la 

studiile de caz prezentate, coroborate cu volumul de activități propuse de modelul 

„Alpha” atât pe linie ofensivă, cât și defensivă, respectiv cu experiența practică a 

autorului prezentei lucrări pe linie de consultanță în operaționalizarea funcției de 

informații pentru afaceri în diferite companii.  

Structura organizatorică a Alpha CI propusă este următoarea: 

- Manager informații pentru afaceri; 

- Expert informații pentru afaceri cu competențe transversale (culegător, 

analist); 

- Expert informații pentru afaceri cu competențe tehnologice avansate, 

specifice industriei Alpha Oil Services; 

- Expert informații pentru afaceri desemnat pentru sarcini specifice 

intelligence-ului defensiv. 

Din structura de mai sus remarcăm o suprapunere a pozițiilor de execuție, 

fapt ce va oferi flexibilitate și adaptare departamentului, în contextul volumului 

ridicat de atribuții propus în cadrul modelului „Alpha”. De asemenea, managerul 

Alpha CI trebuie să aibă și capacitate de execuție. 

O parte importantă a acestui subcapitol o reprezintă bugetul (anual și 

defalcat pe luni) proiectat al Alpha CI. Partea de cheltuieli este împărțită în trei 

categorii: de personal (care reprezintă peste 95%), logistice și de operare. 

Cheltuielile sunt aliniate la realitățile autohtone românești, implicit mai reduse 

decât corespondentele lor occidentale.  
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Compararea cheltuielilor cu beneficiile financiare identificate în 

subcapitolele 3.5 și 3.6 a oferit o perspectivă conservatoare asupra recuperării 

investiției în operaționalizarea funcției de informații pentru afaceri. Concluzia 

evidentă este că Alpha CI își poate amortiza bugetul anual foarte rapid, din profitul 

noilor contracte de servicii la obținerea cărora va contribui decisiv. Dincolo de 

perspectiva strict financiară, cel puțin la fel de importante sunt și beneficiile mai 

greu de cuantificat financiar, constituite de gestionarea superioară a strategiei 

companiei într-un mediu puternic competitiv. 

Subcapitolele 3.7.1-3.7.7 descriu în amănunt activitățile specifice 

managerului de informații pentru afaceri, respectiv a experților, pe fiecare 

categorie de activitate, precum și competențele profesionale pe care trebuie să le 

stăpânească. Împreună, aceste subcapitole constituie fișele amănunțite ale 

posturilor ce încadrează Alpha CI, conținând inclusiv direcțiile de pregătire 

profesională pe care trebuie să le urmărească pe parcursul unei cariere în domeniu. 

Subcapitolul 3.8 prezintă o analiză a principalelor provocări cu care se poate 

confrunta o companie românească din industria hidrocarburilor (și nu numai) în 

operaționalizarea unei funcții de informații pentru afaceri. Cea mai dificilă este 

chiar încadrarea Alpha CI cu personal adecvat, bine pregătit în domeniu, dar mai 

sunt și altele legate nivelul de maturitate al top managementului, percepții locale 

asupra domeniului intelligence în general ș.a. 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

Fenomenul super-competiției în industria hidrocarburilor este o rezultantă a 

revoluției tehnologice și a globalizării, în contextul presiunilor pentru reducerea 

emisiilor de carbon și a altor preocupări cu privire la protejarea mediului 

înconjurător (de exemplu evitarea scurgerilor accidentale de petrol). Temerile care 

apar periodic cu privire la împuținarea rezervelor sau accesul mai dificil la acestea 

potențează și ele competiția acerbă. 

Aceste evoluții ale industriei hidrocarburilor conduc la creșterea 

incertitudinilor generatoare de riscuri atât pentru state, cât și pentru companii. În 

cazul statelor, soluția pentru gestionarea incertitudinilor este reprezentată de 
24 din 44 

 



eforturile agențiilor naționale de intelligence, prin ceea ce se numește intelligence 

economic statal. Dar, așa cum am arătat în capitolul al doilea, intelligence-ul 

economic statal nu își poate permite să sprijine nemijlocit companiile private, 

unele străine, care funcționează în economii de piață, cum este cea a României. 

Din acest motiv a apărut și s-a dezvoltat domeniul informațiilor pentru 

afaceri, care este reprezentat la nivelul companiilor fie de servicii de consultanță 

specializată contractate de acestea, fie prin operaționalizarea unei funcții interne de 

informații pentru afaceri.    

În contextul mediului competitiv contemporan și a contribuției pe care 

operaționalizarea funcției de informații pentru afaceri o poate aduce la gestionarea 

incertitudinilor, cercetarea noastră a condus la cristalizarea mai multor concluzii 

precum și a unui set de propuneri, privind operaționalizarea acestei funcții în 

cadrul companiilor din industria hidrocarburilor din România.  

Iată concluziile, dezvoltate și explicitate pe larg în cadrul lucrării: 

C1: Nivelul de performanță și competitivitate al firmelor de petrol și gaze, 

poate influența securitatea economică și energetică a statului în care operează. 

C2: Domeniul informațiilor pentru afaceri a cunoscut o evoluție continuă în 

ultimele patru decenii, în special în SUA. În România este încă la început de drum. 

C3: Fiecare dintre cele cinci companii globale de petrol și gaze studiate a 

operaționalizat o funcție proprie de informații pentru afaceri, adaptată contextului 

în care ființează, pentru a-și crește competitivitatea și capacitatea de auto-adaptare 

la mediul în care operează. 

C4: Activitățile specifice funcției de informații pentru afaceri trebuie 

desfășurate legal și etic. 

C5: Informațiile pentru afaceri au adaptat metode și tehnici de culegere sau 

analitice ale intelligence-ului statal, dar au și contribuții proprii, în special privind 

metodele de analiză a actorilor economici, care ar putea fi utilie și altor domenii. 

C6: Eficiența funcției de informații pentru afaceri depinde de plasarea ei în 

proximitatea top managementului, concomitent cu abilitarea acesteia de a relaționa 

direct cu restul compartimentelor companiei. 
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C7: În cazul industriei hidrocarburilor, departamentul de informații pentru 

afaceri poate fi una dintre cele mai potrivite interfețe între companie și autoritățile 

statale, în probleme de securitate energetică. 

C8: Din perspectiva analizei cost-beneficiu, operaționalizarea unei funcții de 

informații pentru afaceri reprezintă o investiție cu grad ridicat de rentabilitate. 

C9:  Există o lipsă de specialiști în informații pentru afaceri care să acopere 

nevoile companiilor din industria hidrocarburilor care și-au dezvoltat funcții de 

informații pentru afaceri. 

Pentru creșterea nivelului de securitate energetică a României, urmare a 

creșterii nivelului de competitivitate și auto-adaptare a companiilor din industria 

hidrocarburilor, în urma demersului de cercetare efectuat pentru această lucrare, 

sunt formulate următoarele propuneri strategice (PS), adresate mediului de 

business și a celui academic: 

PS1: Operaționalizarea funcției de informații pentru afaceri de cât mai multe 

companii românești din industrie. 

PS2: Dezvoltarea formelor de pregătire a specialiștilor în informații pentru 

afaceri, atât la nivelul universitar, cât și la cel al formării profesionale continue, 

pentru a se constitui un corp profesional românesc. 

PS3: Promovarea fondului documentar specific informațiilor pentru afaceri 

prin creșterea volumului de traduceri și chiar publicarea de noi titluri de carte sau 

publicații. 

Pentru companiile din industria hidrocarburilor din România care sunt 

interesate de operaționalizarea unei funcții interne de informații pentru afaceri, 

printr-un departament specializat, propunem: 

P1: Departamentul de informații pentru afaceri să fie subordonat direct și 

nemijlocit top managementului companiei. Ocazional, strict în marja unor proiecte 

independente, să sprijine informațional managerii respectivelor proiecte. 

P2: Departamentul în discuție să gestioneze și componenta ofensivă și cea 

defensivă a informațiilor pentru afaceri. 
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P3: Funcția de informații pentru afaceri să fie integrată în ansamblul mai 

larg al companiei pornind de la paradigma Buclei OODA, urmărindu-se creșterea 

agilității și preciziei deciziilor și acțiunilor companiei. 

P4: Departamentul de informații pentru afaceri să fie interfața dintre 

companie și autoritățile statului român, în ceea ce privește problematica securității 

economice și energetice. 

P5: Departamentul specializat să adere la principiile etice promovate de 

asociația profesională SCIP. 

P6: Personalul departamentului de informații pentru afaceri să fie preocupat 

de creșterea competențelor profesionale, perfecționându-se permanent atât în ceea 

ce privește procesele, metodele și tehnicile specifice domeniului, cât și referitor la 

evoluțiile industriei hidrocarburilor. 

Este intenția nostră declarată transparent de a publica și transpune în practică 

rezultatele acestei cercetări, mai ales în rândul companiilor din industria 

hidrocarburilor, dar și din alte industrii. Procesul de adaptare și operaționalizare a 

funcției de informații pentru afaceri pentru nevoile companiilor din România este 

unul continuu. 

Eforturile, formale și pe linie de busines, începute în anul 2011 cu scopul 

lansării și dezvoltării în România a informațiilor pentru afaceri, trebuiau dublate și 

de contribuții în plan academic și de cercetare. Acest fapt ne-a motivat pe tot 

parcursul cercetării noastre. O motivație suplimentară a fost și constatarea că 

efortul de cercetare ne-a ajutat să ridicăm, in ultimii ani, nivelul serviciilor de 

consultanță și pe cel de formare profesională continuă pe care le oferim în 

domeniu. 

Lucrarea noastră are și un caracter de pionierat pentru România. În acest 

sens, sperăm ca ea să genereze efecte pozitive, de popularizare a informațiilor 

pentru afaceri și de creștere a competitivității companiilor prin recurs la soluțiile 

oferite de acest domeniu. De asemenea, ne-am dori să fie urmată și de alte 

demersuri de cercetare, care să abordeze problematici specifice informațiilor 

pentru afaceri. 
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Liderilor din mediul de afaceri care se pot întreba „care ar fi companiile care 

ar avea parte de beneficii notabile urmare a implementării unei funcții de 

informații pentru afaceri?” nu le putem răspunde decât într-un singur fel. În baza 

experienței practice și eforturilor de cercetare de aproape zece ani în domeniul 

informațiilor pentru afaceri, toate companiile mijlocii și mari ar trebui să aibă 

poziții dedicate în organigramele lor, iar managementul companiilor mici ar 

trebui să își asume suplimentar responsabilități specifice acestui nou domeniu. 

Fiecare companie se poate regăsi, din perspectiva nevoilor de creștere a 

competitivității și a securității afacerii, în exemplul Alpha Oil Services. 
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