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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT:  

LOCUL ȘI ROLUL COMUNITĂȚII NAȚIONALE DE INFORMAȚII ÎN 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE INFORMAȚII PENTRU SECURITATE LA 

NIVELUL ROMÂNIEI 

 

 

Lucrarea se înscrie în demersurile de cercetare românești care au în vedere 

dezvoltarea studiilor de securitate prin tratarea aspectelor privind managementul 

activității de informaţii. Interesul este de a răspunde la întrebarea “Cum poate fi 

îmbunătățită planificarea activității de informaţii din România?” 

Proiectul de cercetare are în vedere examinarea problemelor cu care se 

confruntă organizațiile de intelligence, cu relevanță pentru spațiul de securitate 

românesc şi urmărește surprinderea aspectelor care contribuie la realizarea unei bune 

planificări a activității de informații, prin atingerea următoarelor trei obiective de 

cercetare: 

- identificarea factorilor cheie care contribuie la realizarea unei 

planificări a activității de informaţii adaptată realităților actuale ale mediului de 

securitate; 

- identificarea caracteristicilor actuale ale sistemului de planificare a 

activităţii de informaţii din România dezvoltat la nivelul CNI; 
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- formularea unor propuneri de îmbunătăţire a actualelor procese şi 

activităţi de planificare a activităţii de informaţii realizate la nivelul CNI. 

În prezent, studiile privind planificarea activității în organizațiile de 

intelligence vizează, în principal, domeniul apărării naționale și pun accent pe 

capabilitățile militare și cerințele de interoperabilitate specifice NATO. Spre 

deosebire de alte studii întreprinse, lucrarea își concentrează atenția exclusiv asupra 

organizației de informaţii sau de intelligence, sens în care demonstrează relația de 

cauzalitate dintre procesele de planificare și rezultatele obținute de aceste 

organizații. 

Astfel, teza vine în completarea studiilor existente prin abordarea unei 

perspective diferite, - cea a activităţii de informaţii - şi are în vedere soluționarea 

unei probleme practice cu care se confruntă organizațiile de informaţii românești în 

actualul context de securitate caracterizat de noi provocări și amenințări la adresa 

securității naționale, la care se adaugă și limitele generate de legislația securității 

naționale a României, neadaptată mediului actual de securitate.      

Teza furnizează dovezi privind nevoia de adaptare a planificării activității de 

informaţii românești la noile cerințe generate de evoluția mediului de securitate şi 

arată că planificarea activității de informaţii trebuie să se concentreze asupra 

mediului extern organizațional și trebuie să fie dinamică.  

Lucrarea aprofundează prima etapă a sistemului Planificării Programării 

Bugetării și Evaluării (IPPBE) dezvoltat și operaționalizat inclusiv în cadrul 

Comunităţii de Intelligence a SUA, respectiv etapa planificării, oferind, succint, o 

imagine de ansamblu a legăturilor existente între această etapă cu celelalte etape ale 

sistemului.  

Ipoteza de cercetare a lucrării este: cu cât sistemul de planificare a activităţii 

de informaţii de la nivelul CNI este mai racordat la mutațiile paradigmei de 

intelligence cu atât mai adaptată va fi activitatea de informații pentru securitate din 

România la evoluțiile mediului de securitate.  
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Pe parcursul cercetării s-au urmărit obţinerea următoarelor rezultate: 

a) analizarea elementelor care definesc organizaţia de intelligence, din 

perspectiva sublinierii rolului şi importanţei planificării activităţii; 

b) analizarea celor mai bune practici în domeniul planificării activităţii de 

intelligence, dezvoltată în special în cadrul doctrinelor NATO şi la nivelul 

procedurilor care reglementează activitatea comunităţii de intelligence a SUA; 

c) analiza actualului sistem de planificare a activităţii de informaţii din România, 

prin prisma examinării legăturilor create între structurile CNI; 

d) transpunerea concluziilor rezultate în cerinţe privind îmbunătăţirea sistemului 

de planificare a activităţii de informaţii din România. 

Primul capitol documentează conceptele utilizate în cadrul cercetării şi se 

concentrează asupra specificului organizației de intelligence pornind de la 

cercetările efectuate în zona teoriei organizaționale din perspectivă managerială. 

Capitolul doi analizează contextul în care se dezvoltă etapa de planificare la 

nivelul Comunităţii de Intelligence din SUA precum şi procesele și documentele cu 

relevanță majoră pentru această etapă. Comunitatea de Intelligence din SUA este 

aleasă drept model de benchmarking pentru analizarea modului în care organizațiile 

de intelligence care alcătuiesc una dintre cele mai recunoscute comunități de acest 

tip își planifică procesele și activitățile specifice, pornind de la orientările formulate 

în cadrul documentelor strategice și directivelor elaborate la nivelul comunității. 

Sunt evidenţiate modalitățile de planificare strategică a intelligenceului în plan 

național, precum și metodele şi fluxurile de operaționalizare a acestora în cadrul 

organizațiilor de intelligence componente ale comunităţii.  

În capitolul trei, pornind de la actuala configurare structural organizatorică a 

Comunităţii Naţionale de Informaţii (CNI) văzută ca organizație de informaţii și 

sistem complex, alcătuit la rândul său din organizații de informaţii, sunt identificate 

legăturile comunicaţionale pe care planificarea le realizează în ansamblul atribuțiilor 

elementelor organizaționale care alcătuiesc rețeaua CNI.  
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Prin intermediul analizei de rețea s-a documentat, reprezentat și analizat 

modelele de relaționare care se creează între elementele organizaționale din cadrul 

CNI, context în care s-au descris rețelele create la nivelul CNI. Au fost luate în 

considerare legăturile create în cadrul rețelei în baza atribuțiilor prevăzute de 

Hotărârea CSAT prin care s-a înființat CNI şi ulterior s-au identificat legăturile 

realizate exclusiv prin prisma atribuțiilor care implică activități specifice de 

planificare. 

Capitolul patru este dedicat cercetării propriu-zise care s-a realizat prin 

aplicarea a două metode: interviul cu experţi în planificarea integrată, respectiv 

analiza de conţinut privind reflectarea în mass media a activităţii Comunităţii 

Naţionale de Informaţii. S-a urmărit surprinderea caracteristicilor definitorii ale 

actualului sistem de planificare a activităţii de informaţii din România şi evidenţierea 

acelor cerinţe care ar putea conduce la optimizarea acestui sistem. 

Aplicarea metodei interviului a avut drept scop cunoaşterea punctului de 

vedere al experţilor în planificare integrată din structurile din domeniul, apărării şi 

securităţii naţionale, cu privire la următoarele două aspecte: 

- caracteristicile actualului sistemului de planificare a activităţii de informaţii pentru 

securitate din România; 

- cerinţele necesare dezvoltării sau îmbunătăţirii sistemului de planificare a activităţii 

de informaţii pentru securitate din România. 

În etapele post-interviu sunt aduse în atenţie rapoartele elaborate în urma 

fiecărei sesiuni de interviu şi este descris modul în care au fost identificate temele 

analizate în cadrul acestor rapoarte. Prin intermediul analizei tematice, rezultatele 

relevante ale interviului au fost ulterior sintetizate şi transpuse în cerinţe de 

îmbunătăţire a aspectelor actuale ale sistemului de planificare. Rezultatele 

interviurilor au furnizat datele necesare pentru identificarea şi conturarea unor 

cerinţe utile privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea actualului sistem de planificare a 

activităţii de informaţii din România. 
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Interviurile au furnizat datele necesare pentru realizarea unei analize tematice 

cu privire la actualul sistem de planificare a activităţii de informaţii din România, 

precum şi pentru identificarea şi conturarea unor cerinţe utile pentru optimizarea 

acestui sistem. Experţii au răspuns la întrebări cu privire la cadrul legislativ care 

reglementează în prezent planificarea activităţii de informaţii, activitatea CNI, 

documentele strategice de planificare a activităţii de informaţii, actuala structură 

organizatorică a Comunităţii, modalitatea de bugetare şi evaluare a activităţii de 

informaţii, aspecte privind coordonarea activităţii de informaţii.  

Întrebările referitoare la aspectele privind coordonarea şi controlul activităţii 

de informaţii au evidențiat nevoia exercitării atribuţiilor de coordonare în cadrul unei 

structuri sau funcţii distincte care să monitorizeze activitatea de informaţii, punctul 

de vedere exprimat de experţi fiind în acord cu teoria sistemelor complexe care arată 

că legăturile dintre subsistemele care alcătuiesc o populație de organizații (precum 

CNI) nu trebuie să fie strâns conexate, acest deziderat putând fi atins prin 

operaționalizarea unor structuri cu rol de monitorizare şi coordonare a fiecărui 

subsistem (în acest caz subsistemele fiind reprezentate de structurile componente ale 

CNI (SRI, SIE, MapN, MAI). 

Metoda analizei de conţinut a permis obţinerea unor răspunsuri punctuale la 

întrebările stabilite cu privire la sistemul de planificare a activităţii de informaţii din 

România, subsumat temelor rezultate în urma interviurilor cu experţii. Rezultatele 

obținute au condus la validarea ipotezei de cercetare și au susţinut modalitatea de 

abordare a studiului.  

Alegerea acestei metode de cercetare a fost motivată de intenția de a 

valida/invalida, de a completa şi nuanţa rezultatele şi concluziile obţinute în urma 

derulării interviurilor cu experți.  

Analiza de conţinut a permis extrapolarea unor judecăţi de valoare privind 

sistemul de planificare a activităţii de informaţii din România așa cum este acesta 

văzut prin lentila exponenților celei de-a patra putere în stat, cu rol de turnesol pentru 
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stabilirea modului în care prioritățile Comunității Naționale de Informații în sine, 

respectiv ale structurilor care alcătuiesc rețeaua CNI sunt racordate la preocupările 

de securitate națională ale societății românești.   

Ipoteza de cercetare în cazul analizei de conținut privind reflectarea în mass 

media a modului de organizare și funcționare a Comunității Naționale de Infomații 

s-a transpus astfel: în ce măsură imaginea reflectată în mass media cu privire la 

modul de planificare a activităţii de informaţii în România, prin operaționalizarea  

Comuntății Naționale de Informații este în acord cu opinia experţilor în planificare 

intervievați. 

Se remarcă faptul că majoritatea referinţelor media sunt publicate în anul 

2005, în contextul înfiinţării CNI. Raportat la subtemele analizate, cele 28 de titluri 

au fost împărţite într-un total de 76 de referinţe de text, fiecărei referinţe fiindu-i 

asociată o singură subtemă, funcţie de cele relatate. Analiza cantitativă realizată 

reflectă faptul că, din totalul referinţelor apărute în mass media online în intervalul 

2005 – 2019, 70% dintre acestea au fost publicate în anul 2005.  

Relevant este faptul că au existat trei factori  principali, înţeleşi în termeni de 

context social şi politic, care au generat apariţia textelor media şi anume: 

- înfiinţarea comunităţii CNI (anul 2005); 

- propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României (2007);  

- numirea directorului Oficiului de Informaţii Integrate, coordonator al CNI 

(2015). 

Ceea ce se desprinde din analiza cantitativă întreprinsă este faptul că există un 

număr minim de relatări privind aspecte concrete legate de funcţionarea CNI după 

momentul înfiinţării acestui organism (anul 2005).  

Întrucât anul 2006 este important prin prisma faptului că reflectă imaginea 

proiectată de media în timpul funcţionării CNI se remarcă faptul că trei subteme au 

constituit subiecte principale ce au fost reflectate în mass media, la un an după 

înfiinţarea CNI şi anume:  
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-colaborarea între structurile de informaţii; 

- activitatea OII; 

- aspecte care reflectă gradul de cultură de securitate naţională în România. 

Un aspect vulnerabil al CNI şi implicit al sistemului de planificare a activităţii 

de informaţii din România îl constituie, potrivit referinţelor din anul 2007, 

suprapunerea de competenţe, generată de lipsa cadrului normativ care să contureze 

clar competenţele CNI şi ale CSAT, aspect invocat în contextul propunerii de 

suspendare din funcţie a preşedintelui României.  

Ierarhizarea procentelor registrului subtemelor analizate situează cultura de 

securitate naţională drept subtema prezentată în cea mai mare măsură în registru 

negativ, respectiv colaborarea dintre structurile de informaţii ca subtema prezentată 

în cea mai mare proporţie în registru pozitiv.   

A rezultat faptul că opiniile experţilor intervievați privind sistemul de 

planificare a activităţii de informaţii din România corelează cu relatările din mass 

media în proporţie de 61%.  

Rezultatele cercetării arată că este oportună crearea și funcționarea unor 

structuri cu rol de monitorizare și coordonare a misiunilor, structuri care ar facilita 

implementarea proceselor de planificare și alocarea resurselor în mod optim.  

Astfel, dat fiind că reţeaua CNI este privită drept sistem alcătuit din 

subsisteme, la nivelul CNI ar trebui creată o zonă de coordonare (între nivelul 

strategic şi cel tactic-operaţional) cu rol de coordonare şi control a anumitor zone de 

activitate, care să potă garanta colaborarea între diferitele structuri/subsisteme 

componente.  

Pe lângă elaborarea unor documente-cadru care să prevadă realizarea de 

obiective strategice comune la nivel naţional a tuturor elementelor componente ale 

rețelei CNI este nevoie de stabilirea și adoptarea unor concepte comune care să fie 

operaționalizate în cadrul activităților  de informații derulate inter-agenții. De 

menționat că acest obiectiv nu este realizabil în absenţa unui cadru legislativ în 
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materia securităţii naţionale adaptat provocărilor actuale, sens în care este necesară 

actualizarea şi adaptarea legilor privind securitatea națională și activitatea 

structurilor de informații aflate în vigoare, la noile concepte de securitate cu care 

operează structurile internaţionale cu care România are încheiate acorduri de 

coooperare.  

În ceea ce privește documentele de planificare activității de informații pentru 

securitate, accentul nu trebuie să cadă pe întocmirea de sinteze privind mediul de 

securitate, amenințări potențiale și implicațiile generate pentru organizație. În 

documentele de planificare trebuie să fie transpusă orientarea din cadrul 

documentelor de planificare strategică precum Strategia Națională de Apărare a 

Țării, precum și modul în care structurile componente ale Comunității Naționale de 

Informații răspund acestor orientări strategice.  

În concret, s-a demonstrat că planificarea conduce la implementarea unor 

mecanisme de alocare echilibrată și rațională a resurselor necesare îndeplinirii 

misiunilor de securitate. Este vizată reducerea costurilor prin accesarea de către mai 

multe organizații a capabilităților și facilităților existente la nivelul organizațiilor 

care îndeplinesc scopuri comune de securitate.  

Totodată, este important să se operaționalizeze un mecanism de control al 

modului în care este alocat şi utilizat bugetul şi să se dezvolte un mecanism eficient 

de întocmire a documentelor de planificare (PNPI şi Planurile de acţiune), prin 

crearea unei structuri organizatorice care să aibă legitimitatea necesară şi care să 

dezvolte criterii de evaluare acceptabile. 

S-a demonstrate că actualul sistem de planificare a activităţii de informaţii din 

România este caracterizat de o serie de limite strâns legate de nivelul redus de 

promovare a culturii de securitate în plan naţional, atât la nivelul cetăţeanului cât şi 

al decidenților/beneficiarilor, precum şi de lipsa voinţei politice de a parcurge 

procesele necesare în vederea îmbunătăţirii acestui sistem. 
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Situaţia ideală ar fi să se delimiteze şi să se reglementeze clar atribuţiile 

structurilor cu rol de culegere de informaţii astfel încât să se elimine suprapunerile 

de competenţe între serviciile de informaţii, sens în care structura CSAT trebuie 

regândită astfel încât această “organizație de organizații” să poată exercita cu 

adevărat rolul de coordonare strategică a activităţii de informații pentru securitate.  

Mai mult, este nevoie de reconceptualizarea Strategiei Naţionale de Apărare 

a Ţării, astfel încât documentul să fie elaborat la un nivel de generalitate mai scăzut 

(adecvat pentru generarea de implicaţii la nivelul tuturor etapelor sistemului de 

planificare - programare - bugetare - evaluare a activităţii de informaţii), precum și 

de elaborarea unei Strategii Naţionale de Informaţii care să fundamenteze un nivel 

strategic al activităţii de informaţii pentru securitate.  

Strategia Naţională de Informaţii ar trebui să fundamenteze PNPI, document 

care la rândul său ar fi oportun să includă un minim de priorităţi informative, bine 

fundamentate şi validate de către o structură cu rol de monitorizare, coordonare şi 

control al activităţii de informaţii.  

De asemenea, este necesar ca planificarea activităţii de informaţii să se 

realizeze în baza unui dialog cu beneficiarii legali ai informaţiilor (pentru fiecare 

problematică de interes) pentru a identifica preocupările şi nevoile de cunoaştere 

reale ale acestora. 

Nu în ultimul rând, ar trebui să existe un control al modului în care este alocat 

şi utilizat bugetul şi să se dezvolte un mecanism eficient de evaluare a  modului de 

operaţionalizare a documentelor de planificare (PNPI şi Planurile de acţiune), prin 

crearea unei structuri organizatorice care să aibă legitimitatea necesară în acest sens.  

Beneficiile studiului pot fi privite din două puncte de vedere. În primul rând, 

cel mai important, este faptul că interviurile realizate surprind opinia experţilor 

sistemului actual de planificare a activităţii de informaţii din România cu privire la 

acest sistem, iar în al doilea rând această metodă a fost aplicată pentru prima dată în 

mediul de informaţii şi securitate naţională.  
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Rezultatele obţinute pot oferi un instrument managerilor sistemului şi 

structurilor de planificare a activităţii de informaţii din România, care să permită 

identificarea zonelor definitorii şi aspectelor critice de care depinde îmbunătăţirea 

planificării activităţii de informaţii.  

În al doilea rând, managerii structurilor de informaţii din România beneficiază 

de un input direct furnizat de experţi (în calitate de utilizatori şi/sau beneficiari ai 

sistemului de planificare) cu privire la performanţa şi nivelul de adaptare al 

sistemului de planificare a activității de informații din România la cerinţele generate 

de actualul context de securitate.  

Aceste date ar trebui să îmbunătăţească abilitatea de luare a deciziilor în 

privinţa dezvoltării sistemului de planificare a activităţii de informaţii astfel încât să 

rezulte, în cele din urmă, instrumente şi procese îmbunătăţite de planificare, dar şi 

să sporească pe viitor forţa de cooperare dintre structurile de informaţii ale 

României. 
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