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1. MOTIVAȚIA CERCETĂRII 

 

În ultimii cincisprezece ani, în planul securității naționale se relevă o atenție deosebită 

acordată implementării strategiei prin actualizarea politicilor publice pentru gestionarea 

riscurilor și vulnerabilităților în scopul realizării unei protecții adecvate componentelor de 

interes național, atât valori ale societății, cât și obiective strategice. Pentru a avea atât o imagine 

de ansamblu asupra felului în care se realizează interesele naționale,  dar și prevenirea sau 

contracararea cu succes a comportamentului ostil față de securitatea națională, este necesar să 

înțelegem în ce constă amenințarea și ce înseamnă aceasta pentru noi, ca membri ai unei 

colectivități. Pentru a realiza acest lucru trebuie să ne poziționăm, printr-o abordare 

interdisciplinară, între ceea ce politicile publice au de oferit ca garanții ale democrației și ceea 

ce dezvăluie punerea în practică a acestora.  

Un efect al acestui trend este reprezentată de adoptarea de strategii naționale pe liniile 

cele mai importante pentru stat ca membru al comunității internaționale, ca exemplu, actuala 

strategie națională de apărare a României pentru următorii patru ani de guvernare1 în care se 

trasează liniile de bază ale politicilor publice ce urmează a fi implementate de executiv. 

Când folosim termenul „comunitate”2 ne referim la valorile colective pe care considerăm 

că le avem „în comun” ca membri ai unui grup social. Dar cum putem vorbi despre valori 

 
1  Strategia națională de apărare a României pentru perioada 2020-2024 izvorăște din Constituția României și este 

principalul instrument care fundamentează planificarea apărării la nivel național și asigură cadrul strategic 

pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării şi securitatea națională, și 

stabilește cadrul conceptual privind asigurarea convergenței cu principiile europene de securitate, dezvoltate în 

Strategia de Securitate Europeană şi Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene, în care securitatea şi 

dezvoltarea sunt plasate într‐o relație de directă proporționalitate; 
2 Stare, caracter comun al mai multor persoane (o comunitate de interese, comunitatea europeană); identitate, în 

maniera de a lua în calcul mai multe persoane (o comunitate de puncte de vedere); ansamblu de persoane unite 

prin legături de interese, obiceiuri comune, opinii sau trăsături comune (comunitate etnică, lingvistică); ansamblu 

de cetățeni într-un stat, de locuitori într-un oraș sau într-un sat.; 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communaut%C3%A9/17551 accesat la 23.07.2019: 
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comune în climatul geopolitic concurențial3 și puțin tolerant4 pe care îl cunoaștem? Și cum se 

poate defini o comunitate „globală” de valori5, dincolo de diversitatea culturilor, ținând cont 

de amenințările6 constante la adresa integrității comunităților din care facem parte?  

La scară globală, internațională, apariția unei comunități nu este doar interstatală, în fapt, 

se dovedește a fi chiar interumană dacă ne raportăm spre exemplu la Uniunea Europeană7 (UE) 

sau la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord8 (OTAN) sau la Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa9 (OSCE). 

Ideea de a ne deosebi „în funcție de posibilitatea de a ne raporta la neam, la națiune, sau 

la singularitatea care diferențiază fiecare comunitate aparte față de stat, în totalitatea sa”10, însă, 

începe să dispară în secolul XXI datorită globalizării, dezvoltării tehnologiei și felului 

 
3 Se constată că după întrecerea de înarmare cu capabilități nucleare din perioada Războiului Rece, în 2019, este 

în mod incontestabil reluată competiția dintre Statele Unite ale Americii, Rusia și China de a investi în astfel de 

tehnologii după retragerea din tratatul de non-proliferare semnat în 1987 cu Rusia care a avea ca scop dezarmarea 

Europei, și încetarea în 2021 a Tratatului privind diminuarea armamentul strategic nuclear - START. Rusia și 

Coreea de Nord testează noi tipuri de arme nucleare. Arabia Saudită nu mai neagă deținerea acestui tip de 

tehnologie, Israelul nu declară nivelul acestei capabilități, pe când suspiciunile asupra armei nucleare dezvoltate 

de Iran se mențin.  
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/17/nuclear-arms-race-is-back-and-more-dangerous-than-before 

accesat la 18.08.2019. 
4 Cazul din martie 2018 al otrăvirii lui Sergei Skripal, fost ofițer al serviciului militar de informații rusesc și al 

fiicei sale pe teritoriul Mariii Britanii motivat de faptul că a lucrat ca agent dublu pentru serviciul de informații 

britanic, sau arestarea în iulie 2019 a 17 persoane acuzate de spionaj pentru Serviciul de informații externe 

american(CIA) pe teritoriul iranian și condamnarea la moarte a unora dintre aceștia. 

https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/iran-claims-to-have-arrested-17-cia-spies accesat la 24.07.2019; 

Acuzarea gigantului IT chinez Huawei de spionaj împotriva Statelor Unite ale Americii și aplicarea unor restricții 

comerciale internaționale. https://newatlas.com/huawei-ban-us-what-spy-evidence-exists/59772/ accesat la 

24.07.2019. Cazul arestării academicianului britanic Matt Hedges acuzat de spionaj împotriva Emiratelor Arabe 

Unite supus unor tratamente inumane. https://www.theguardian.com/world/2019/jul/23/matt-hedges-uk-

academic-accused-of-spying-in-uae-lodges-complaint-with-un accesat la 24.07.2019; Cazul condamnării fostului 

ministru israelian al energiei Gonen Segev de spionaj în favoarea Iranului. https://www.dw.com/en/israel-indicts-

former-cabinet-minister-accused-of-spying-for-iran/a-44279773-0 accesat la 24.07.2019. 
5 Conceptul de comunitate globală de valori izvorăște din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a 

Libertăților Fundamentale, cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului care este 

o enumerație cu rol de garanție a drepturilor fundamentale, elaborată de Consiliul Europei, semnată pe 4 

noiembrie 1950 la Roma. Convenția a fost ratificată de cvasi-totalitatea statelor membre ale Consiliului Europei 

și este una dintre construcțiile cele mai noi ale sistemului instituțional internațional. Convenția și protocoalele 

sale adiționale apără mai multe drepturi și libertăți fundamentale ce au ca titulari persoane fizice, privite 

individual, sau diverse entități sociale, cu excepția oricăror structuri statale; Philippe Moreau Defarges, 

Organizațiile internaționale contemporane, Institutul European, Iași, 1998 în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_European%C4%83_a_Drepturilor_Omului accesat la 

23.07.2019; 
6 Amenințările identificate în spațiul național au fost adresate de Legiuitor în cadrul Legii nr. 51/1991 privind 

siguranța națională a României, la art. 3 fiind definite, pe problematici, toate tipurile de amenințări ce se regăsesc 

în acest spațiu delimitat de granițe, pe acest teritoriu. 
7 În 2007 România a aderat la Tratatul Uniunii Europene și a devenit membru alături de Bulgaria. 
8 În 2004 România s-a alăturat Alianței Nord-Atlantice. 
9 România a fost admisă în 1973, a semnat actul final de la Helsinki în 1975 și a aderat la tratatul de la Paris în 

1990. 
10 E. Jouannet, L’idée de communauté humaine à la croisée de la communauté des Etats et de la communauté 

mondiale, în La mondialisation entre illusion et utopie, Arch. Philosophie du droit, v.47, 2003, pp. 191-232. 
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comprehensiv în care sunt abordate problematicile de securitate actuală, și care inerent ne 

determină să ne adresăm comunității din care facem parte într-o altă manieră. 

Este evident că preceptele evocate la sfârșitul secolului XX precum distincția11 dintre 

comunitate (ca fiind produsul natural al unei solidarități simpliste, de bază, simțite în mod 

spontan, prin referire la comunitatea internațională) și societate (ca fiind fructul voinței unui 

grup majoritar, care necesită implementarea conștientă a acesteia și existența standardelor 

guvernamentale pentru a garanta acest lucru)12 pierd din relevanță când traiul actual este înțesat 

de informații variate provenite de oriunde din lume prin conectarea la mijloace virtuale.  

Comunitatea și societatea13 se pot considera ca fiind un tot unitar fondat pe valori 

comune (cele ce țin de persoana privată / cele ce țin de democrație și libertățile individuale), 

mediul în care apar soluții comune față de riscuri și amenințări globale (cum sunt 

conflictele nucleare, dar și față de calamitățile ecologice sau sanitare) care generează totodată 

o solidaritate transnațională care se poate percepe spontan, din simplul fapt al împărțirii 

aceleiași planete.  

Pentru a fi acceptabil, conceptul de comunitate globală va trebui să depășească 

relativismul14 relațiilor internaționale în format bilateral, fără însă a impune un universalism15 

uniformizator16. Este probabil ca, în această transformare pluralistă17 specifică secolului XXI, 

 
11 propusă de René-Jean Dupuy în 1986; 
12 R.J. Dupuy, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire, Economica, 1986, pg. 15. 
13 Comunitatea și societatea (Gemeinschaft și Gesellschaft) sunt două concepte care potrivit sociologului german 

Ferdinand Tönnies din secolul XIX definesc tipurile de legături sociale. Potrivit acestei teorii, legăturile sociale 

pot fi catalogate, pe de-o parte ca aparținând interacțiunilor personale în societate, pe de altă parte, ca aparținând 

unor interacțiuni indirecte, unor roluri impersonale ce țin de valori formale și convingeri bazate pe aceste 

interacțiuni. F.Tönnies, Community and Society, Dover pubn., 2011; 
14 În enciclopedia filosofiei realizată de Stanford, relativismul este doctrina potrivit căreia perspectivele asupra 

unor concepte abstracte precum a fi moral se raportează la o anumită referință structurală dată, precum normele 

culturale dintr-o anumită arie geografică sau standarde individuale, și în mod corespunzător, veridicitatea 

afirmațiilor cărora le sunt atribuite respectivele proprietăți se poate menține doar în cadrul respectivei referințe 

structurale. Exemple clasice sunt: Justiția este relativă la cadrul normativ național; Adevărul este relativ în funcție 

de limbajul folosit; Măsurarea temperaturii este relativă în funcție de scara folosită. Relativismul moral se axează 

pe faptul că există divergențe în opinii asupra ceea ce este moral, așadar relativismul moral susține că în astfel de 

divergențe, nimeni nu are în mod obiectiv dreptate. https://plato.stanford.edu/entries/relativism/ accesat la 

16.08.2019; 
15 Conceptul de universalism este opus relativismului și se regăsește în teoria filosofică și teologică potrivit căreia 

unele precepte au aplicabilitate universală. Așadar, o comunitate care se dorește a fi universalistă pune accentul 

pe principiile comune ce se regăsesc în majoritatea religiilor și le acceptă într-o manieră inclusivă. Se bazează pe 

convingerea că există o reconciliere universală între umanitate și divinitate. Totodată, universalismul se axează 

pe ideea că există un adevăr fundamental care prevalează limitele naționale, culturale ori religioase ori interpretări 

ale acelui adevăr. 
16 Universalismul moral, regăsit în doctrină și ca obiectivismul moral, este concepția potrivit căreia unele sisteme 

de etică se aplică universal , iar acel sistem include totalitatea persoanelor indiferent de cultură, rasă, sex, religie, 

naționalitate, orientare sexuală sau alt element distinctiv. Universalismul moral se opune relativismului moral. 
17 Pluralismul este un sistem în care două sau mai multe state, grupuri, surse ale autorității statale coexistă. Este 

teoria politică potrivit căreia într-un sistem puterea este împărțită între partidele politice. Totodată, prin pluralism 
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fiind „dincolo de sorginte, universală”, de fapt, rolul dreptului național începe să fie guvernat 

de următoarea premisă: dacă legea nu poate fi creatorul valorilor morale, aceasta este o 

expunere de reguli cu rolul de a genera modificarea comportamentelor umane față de acele 

valori.18
 

Întrucât etica este bazată pe principii comune ce își au originea în precepte morale 

elaborate de-a lungul timpului în cadrul unei societăți, precum dogmele religioase și valorile 

colective socio-culturale, identificăm inițial o relativitate a eticii19, deoarece etica, ca un set de 

valori comune într-un context socio-cultural, poate varia de la un grup la altul. Partea practică, 

însă, poate lua forme diferite, astfel încât este imposibil să se definească Binele și Răul fără a 

impune arbitrar viziunea unui grup asupra altuia. În ceea ce privește valorile religioase, este de 

înțeles că, pe baza credințelor care nu sunt unanim împărtășite, moralitatea unor confruntări 

cum sunt cele din conflicte armate nu poate fi acceptată. Deci, există această latură a 

relativismului socio-cultural al eticii care face imposibilă o viziune comună și stabilirea unei 

reguli comune, generaliste.  

Dacă suntem de acord că există nuanțări în aplicarea unei uniformități globale a eticii20 

așa cum propune viziunea kantiană, raportate simplist și ubicuu la bine și rău, alb și negru, 

deoarece uniformizarea, ca abordare, a născut derapaje memorabile în istoria umanității, a dus 

la polarizarea societății și la potențarea extremelor. Atunci, în era digitalizării, trecând de 

bariere culturale sau teritoriale datorită efectelor expansioniste ale globalizării, ne arată că pot 

exista și valori ce se reflectă doar în comportamentul etic izvorât din reperele morale ale unor 

comunități sau ale unei profesii precum cea din domeniul informațiilor. Prin analogie, ne 

referim la modalitatea prin care, în cazul conflictelor armate, comunitatea internațională se 

 
se înțelege o formă a societății în care membrii grupurilor minoritare își mențin independența tradițiilor. În 

filosofie, pluralismul este un sistem care recunoaște mai mult de un principiu.  
În științele politice, pluralismul este perspectiva potrivit căreia în democrațiile liberale puterea este dispersată 

între o varietate de grupuri de interese economice și ideologice și nu este deținută de un grup de interese al elitelor. 

Pluralismul presupune ca diversitatea să fie benefică societății și autonomia să fie manifestată de grupuri diferite 

cultural, etnic, economic sau profesional. Curentul pluralist a debutat în secolul XX în Marea Britanie. 

https://www.britannica.com/topic/pluralism-politics accesat la 14.08.2019; 
18 M.Delmas-Marty, Le rôle du droit dans l’émergence d’une communaute mondiale de valeurs, 2008, 

https://www.asmp.fr/travaux/communications/2008/delmas.htm#bb. 
19 Comunitățile culturale diferă în aplicarea principiilor morale după care se guvernează, de aceea putem observa 

ca anumite fapte sunt pedepsite diferit în sistemele penale ale diverselor țări. Un exemplu bun este cel al pedepsei 

cu moartea. M.Velasquez, C. Andre, T. Shanks, S.J., M.J. Meyer, Ethical Relativism, Markkula Center for 

Applied Ethics, Santa Clara University, 1992, https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-

making/ethical-relativism/ 
20 Concept propus de filosoful I. Kant în secolul XIX. 
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raportează la dreptul internațional umanitar21, care comportă o latură cutumiară22 și care are la 

bază principiile morale izvorâte din Carta Internațională a Drepturilor Omului. 

În comunitatea națională de informații23 criteriile de etică a activității desfășurate nu pot 

fi divergente față de valorile morale ale comunității pe care o reprezintă și o protejează 

împotriva amenințărilor la adresa valorilor fundamentale statuate în Constituție și în Tratatele 

internaționale la care țara este parte, așa cum activitatea comunității de informații se întemeiază 

pe norme legale în statul de drept. 

Conceptul de stat de drept însumează cele mai importante caracteristici ale unei 

guvernanțe democratice, fundamental fiind ca deciziile să izvorască din consimțământul 

poporului de a fi guvernat prin intermediul structurilor și procedurilor create pentru a evita 

opresiunea individuală sau tirania statului, protejând drepturile și libertățile fundamentale și 

care pot fi supuse judecății într-o justiție independentă bazată pe lege, acestea fiind opuse 

deciziilor luate pur pe exercițiul puterii, arbitrariu, interese politice sau câștig personal24.   

Acest concept s-a conturat din evoluția teoriilor privind raporturile dintre puterea de stat, 

societate și individ, izvorând din cutuma constituțională engleză în care legalitatea și „domnia 

legii” erau principii fundamentale ale vieții sociale. La începutul secolului XIX statul de drept 

era conceput ca un instrument de limitare a puterii de stat, apărând primele legi referitoare la 

 
21 Cunoscut și sub denumirea de drept al conflictelor armate sau drept al războiului este ansamblul de reguli 

internaționale, izvorâte din tratate sau cutuma, care sunt special destinate rezolvării problemelor de natura 

umanitara rezultate direct dintr-un conflict armat, fie de natură internațională, fie de natura ne-internațională. 

Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 și Protocoalele Adiționale din anul 1977 consacră drepturile 

militarilor răniți, prizonierilor și populației civile pe timp de conflict armat. Dreptul internațional umanitar 

alcătuiește o parte importantă a dreptului internațional public și cuprinde acele reguli care, în timp de conflict 

armat, sunt destinate să protejeze persoanele care nu iau sau nu mai iau parte la ostilități și să limiteze mijloacele 

și metodele de război folosite. https://crucearosie.ro/ce-facem/drept-international-umanitar/ce-este-dreptul-

international-umanitar/ accesat la 10.08.2019. 
22 Definiția dreptului internațional cutumiar este: integralitatea regulilor nescrise de drept internațional public 

care guvernează conduita într-un conflict armat. Aceste reguli derivă din practica generalizată acceptată ca lege. 

Dreptul internațional cutumiar, la fel ca dreptul internațional al tratatelor este recunoscut ca izvor primar de drept 

internațional public. Ca o regulă nescrisă să fie considerată cutumă internațională trebuie îndeplinite două criterii: 

comportamentul repetat al statelor și convingerea că acest comportament este determinat de o obligație legală – 

opinio juris sive necesitatis – principiu păstrat din dreptul roman. Art. 38 alin.(1) lit. b) din Statutul Curții 

Internaționale de Justiție 
23 Termenul de comunitate de informații se referă la instituțiile guvernamentale care culeg, analizează și 

raportează față de problematicile de securitate internațională sau națională. În România, în 2005 a fost constituită 

Comunitatea Națională de Informații în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și reprezintă 

rețeaua funcțională a autorităților publice din sistemul securității naționale, bazată pe unitatea de scop, obiective 

și strategie, asigurată prin informațiile furnizate de următoarele componente: Serviciul Român de Informații, 

Serviciul de Informații Externe, Direcția Generala de Informații a Apărării și Direcția Generală Protecție Internă 

din Ministerul Afacerilor Interne. http://www.administratie.ro/articol.php?id=4921 accesat la 12.08.2019. 
24 J.N. Moore, W.L. Brown,  The Rule of Law: An Overview, Proceedings of Seminar on Rule of Law, Moscova, 

1990, pg.2. 
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autoritățile publice. Statul de drept apare consacrat prima dată în Convenția Europeană a 

drepturilor Omului din 1950.25 

Democrația ca formă instituționalizată de desfășurare a raporturilor de putere și, mai ales, 

a raporturilor stat-cetățean, într-o manieră autoritară de tip personal, nu conferă autenticitate 

democratică unui regim politic. Nu forma democratică de exercitare a puterii conferă caracterul 

democratic al statului, ci conținutul democratic al guvernării, precum și posibilitatea 

cetățenilor de a-i controla în permanență pe guvernanți. Pentru ca un regim să fie 

democratic trebuie să reflecte nu numai forma democrației de învestire a reprezentanților 

poporului cu prerogative de autoritate publică, ci și voința și interesele cetățenilor. Conținutul 

democratic al actului de guvernare contează cel mai mult pentru calificarea unui stat ca fiind 

democratic. Așadar, se impune precizarea că democrația constituțională, înțeleasă în termenii 

filosofiei politice europene înseamnă o democrație a cărei funcționare are la bază principiile 

economiei de piață și respectarea fermă a drepturilor omului. 26 

 

2. PREMISELE CERCETĂRII 
 

Chiar dacă transparența instituțională este o garanție a sistemului de drept și a 

democrației, rămâne partea nepublică a activității statului (secretul de stat, operațiunile 

clandestine) și a funcționării societăților contemporane. Nu este vorba doar de fața ascunsă a 

acțiunii statului prin instituțiile sale, sau a profesioniștilor din serviciile secrete, ci despre 

încrederea opiniei publice într-un echilibru, care încorporează decizia din mediul privat și 

cel public, și care este justificată de interesul național sau individual, prin ordinea politică, 

diplomație și comerț. 

Era digitală în care traiul uman este dominat de tehnologie a creat, în mod inerent, 

virtualizarea comunităților sociale, așadar, putem vorbi deja de digitalizarea relaționării dintre 

stat și cetățenii săi. Un exemplu grăitor este exprimarea dreptului la vot27 prin mijloace 

tehnologice. Odată cu această creștere a puterii de calcul în serviciul statului, survine și o 

creștere a capacității de a identifica și corela indicatori specifici privind comportamentul uman.  

 
25 C. Ionescu, Constituția României. Comentarii și explicații, ed. C.H. Beck, București, 2017, pg.16. 
26 Idem Ionescu, pg.20-21. 
27 Australia din 2014, în Belgia din 1991, în Brazilia din 1996, în Estonia din 2007, în Finlanda din 2008, în India 

din 2011, în Elveția din 2014, în Malaiezia în 2018, în Statele Unite ale Americii din 2000 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting#By_country accesat la 15.01.2020, 
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În această etapă a analizei efectelor produse de elanul tehnologic și întrebuințarea 

responsabilă a acestor posibilități de „culegere masivă de date” de către stat incumbă și 

necesitatea imperativă de respectare a legii, așa cum reține Comisia Europeană în 2013: „statul 

trebuie să păzească accesul și deschiderea, să respecte și să protejeze drepturile fundamentale 

ale omului exercitate on-line și să mențină încrederea în internet și interoperabilitatea sa”28. 

Chiar dacă demersul legislativ este ținut să reflecte realitățile sociale pentru a le proteja, totuși 

pasul evoluției tehnologice este accelerat de necesitățile schimbătoare ale societății.  

Deși lucrarea elaborată are și un caracter juridic, abordarea va fi din perspectivă 

pluridisciplinară, tematica aleasă și exemplele folosite în cercetare vor fi antamate în actualitate 

și va folosi analizele juridice contemporane, ale erei digitale, privind următoarele precepte: 

libertățile individuale, protejarea în fața amenințărilor, promovarea unei societăți juste,  

determinarea binelui comun și a interesului public, aplicarea principiilor generale ale 

corectitudinii și justiției, protecția drepturilor omului, explorarea problematicii de integritate și 

onestitate, observarea limitelor adecvate ale intervenției statale într-o societate democratică, 

recunoașterea și gestionarea conflictelor de interese și abordarea unor perspective ample asupra 

mijloacelor de acțiune în culegerea de informații digitale care sunt corespunzătoare 

îndatoririlor încredințate de cetățean ofițerilor de informații. 

 

3. ARHITECTURA CERCETĂRII 

 

• INTENȚIE – abordarea din perspectivă pluridisciplinară a dimensiunii etice în 

culegerea de informații digitale 

• SCOP - identificarea factorilor teoretici care influențează  aplicarea eticii în 

culegerea de informații digitale în statul de drept și concentrarea acestor stimulenți într-o logică 

aplicabilă gestionării riscului de etică organizațională în culegerea de informații digitale. 

• OBIECTIV - validarea elementelor teoretice referitoare la etica în organizația de 

securitate națională prin juxtapunere cu componenta factuală din domeniul culegerii de 

informații digitale, într-o paradigmă democratică, actuală.  

 
28 European Commission Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, 

Brussels, 2013, în Lascateu C. Culegerea de informații de securitate națională în era digitală, dimensiunea etică, 

Revista Universul Juridic, 2020, pg. 65, 
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• ARGUMENTUL CENTRAL - toate formele de leadership specifice serviciilor 

secrete suportă o constrângere simetrică izvorâtă din considerente de etică și din 

responsabilitatea indirectă față de cetățean 

• PROIECȚIA DE CERCETARE -  inițial ne vom axa pe latura descriptiv-

teoretică a specificității eticii în statul de drept, cu accent pe tipurile de gândire etică aplicabile 

serviciilor de informații. Apoi, ne vom concentra pe analiza aplicată pe evenimente 

contemporane a reperelor etice identificate în prima parte, cu sublinierea culturii 

organizaționale guvernate de management adaptativ. În final, ca rezultat al cercetării, vom 

forma o ecuație de analiză de risc etic existent într-o entitate specializată pe culegerea de 

informații din spațiul cibernetic. 

 

Impactul cercetării în sfera profesioniștilor din servicii: 

• Relevarea modurilor eficiente de acțiune în situații de risc etic privind culegerea de 

informații digitale în corelație cu angajamentele luate față de instituțiile partenere și 

actorii internaționali, cu respectarea cadrului normativ național și a principiilor statului 

de drept; 

• Dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a instrumentelor de prevenire, identificare și 

contracarare a amenințărilor la securitatea națională cu sprijinul culegerii de date 

digitale; 

• Creșterea cunoașterii principiilor de drept aplicabile vulnerabilităților și amenințărilor 

la securitatea națională provenite din spațiul cibernetic; 

• Deprinderea unor competențe de implementare a unui management de risc etic privind 

culegerea de informații digitale în organizațiile din care fac parte; 

Impactul în sfera deciziei politice: 

• Calificarea raporturilor juridice survenite din realitățile impuse de constanta dezvoltare 

a tehnologiei și strategiile de securitate naționale vizând un termen mediu și lung, 

precum și dezvoltarea unei înțelegeri aprofundate asupra funcționalității culegerii de 

informații din spațiul cibernetic, din perspectivă legală. 

• Corecta identificare a fenomenelor care influențează dezvoltarea tehnologiei în direcția 

culegerii de informații digitale și corelația cu politicile publice; 
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• Decelarea unor noi abordări sistematice în materie de etică a culegerii de date digitale, 

accesibilă utilizatorilor de rând, unitară în materie de instituții ale statului, corelată 

strategiilor de prevenție europene; 

Impactul asupra cetățenilor europeni: 

• Îmbunătățirea conștientizării în rândul utilizatorilor a importanței politicilor publice 

privind protejarea drepturilor cetățenești în spațiul digital; 

• Creșterea gradului de cunoaștere și conștientizare a riscului asociat culegerii de date 

digitale în rândul celor care nu lucrează în domeniul tehnologiei și securității naționale; 

• Creșterea gradului de cunoaștere a strategiilor generatoare de reglementări în domeniul 

culegerii de date digitale a practicienilor din domeniul tehnologiei; 

• Abordarea unui comportament preventiv în gestionarea datelor și informațiilor digitale 

în mediul organizațional în care activează sau în viața privată; 

Dimensiunea etică ce face obiectul cercetării este reprezentată de analiza situațiilor 

problematice din punct de vedere moral și studiul conceptelor, principiilor și teoriilor folosite 

pentru clarificarea lor în culegerea de informații digitale 

Vom include considerații bazate pe teorii etice atât clasice, cât și moderne, cu accent pe 

aplicarea practică în evenimente contemporane, în mod special cele din era digitală 

Accentul final se va pune pe dezvoltarea și aplicarea mijloacelor raționale pentru luarea 

deciziilor în domeniul dilemelor din plan moral apărute în activitatea de culegere de informații 

și adaptarea la rigorile organizaționale de securitate națională specifice unui serviciu de 

informații 

Metoda de autoevaluare a nivelului de etică organizațional propusă nu este în măsură să 

măsoare percepția profesioniștilor implicați în acest tip de muncă de informații, ci se arată a fi 

un sprijin managerial strategic de natură a releva evoluția favorabilă resimțită în ultimul 

deceniu ca rezultat al tranziției către un management flexibil, adaptat schimbărilor petrecute în 

societatea secolului XXI. 

Ipotezele de cercetare izvorăsc din experiența dobândită în domeniul juridic al securității 

naționale și se bazează pe studiul literaturii de specialitate privind politicile publice, legislația 

specifică domeniului de informații și asupra viziunii celor implicați în decizii și a celor ce 

desfășoară activități de informații asupra problematicii reprezentate de etică. 
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A. Dacă etica culegerii de informații digitale este oglinda formelor de reglementare a 

acestei activități, atunci aceasta nu va depăși litera legii, deci, atunci când legea tace, nu 

suntem ținuți a manifesta un comportament etic: 

- modul în care imperativul legal depășește problematica eticii, deoarece rezultă din practici 

sociale bazate de valori, iar activitatea de informații este o componentă de bază a unității 

statului, realizată în temeiul și în limitele legii. 

 - modele majore ale punerii în practică a eticii în culegerea de informații în măsura în care se 

vor releva fundamentele diferitelor concepții etice.  

- definirea acestor concepte, pentru a justifica în cele din urmă anunțarea unei renașteri a 

problematicii etice în exercitarea culegerii de informații digitale. 

- Dacă în era digitală răspunsul față de creșterea capabilităților adversarilor și a tipurilor de 

amenințări la securitatea națională este de a diversifica activitățile de informații, se pune 

indubitabil și problema existenței unei necesități, respectiv a unei justificări morale normative 

pentru restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor. 

- Cercetarea pe care o propunem în această lucrare se va baza pe analize de conținut 

comparative, descriptive, exploratorii dedicate în mod specific acestei întrebări. 

B. Dacă etica culegerii de informații digitale este definită de cultura organizațională, 

atunci un comportament etic al ofițerilor de informații este guvernat de factori intrinseci 

organizaționali ce excedează sfera juridică: 

- Vom folosi accepțiunea semantică a conceptului de etică în sensul strict al eticii unui corp 

profesional, ca expresie a comportamentului ofițerilor de informații în practica lor din sfera 

culegerii de informații digitale, dincolo de referirile necesare la reglementări, ca purtători de 

judecăți morale și ca reflecție a valorilor morale în relația lor cu lumea socială, cu lumea 

politică, sau cu aderarea la unul din principiile aferente statului de drept privind rolul socio-

politic al instituției de informații. 

- Vom analiza etosul ofițerului de informații, definit formal de prescripțiile legii, prin prisma 

modelului codului de etică a Serviciului Român de Informații și a reperelor deontologice din 

comunitatea de informații. 

- Tocmai prin aceste moduri diferite de a considera aceste prevederi, de a le interpreta, de a le 

pune în aplicare, ofițerul construiește o cazuistică (care este în mod specific exercitarea rolului 
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de ofițer de informații în cadrul instituțional) care rezultă din „norma legală” (care este legată 

direct de lege și modul de legiferare), dar nu poate fi confundată cu aceasta. 
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5. STRUCTURAREA IDEILOR PRINCIPALE ÎN CAPITOLE 

 

Capitolul I –  vom analiza sistemului conceptual impus de etică adaptat la cunoașterea actuală 

asupra activităților de culegere de informații digitale prin: decelarea terminologiei, analiza 

conceptelor de etică, stat de drept, securitate națională, culegere de informații, legalitate.  

-  lucrarea se va concentra pe identificarea domeniilor științifice aplicabile cercetării 

dimensiunii etice a culegerii de informații digitale și a rolului paradigmelor în cunoașterea 

științifică a realității culegerii de informații digitale. 

Capitolul II - cercetarea va realiza o analiză descriptivă asupra principalelor curente de etică 

reflectate în culegerea de informații digitale ce se regăsesc în cunoașterea științifică actuală 

pentru a identifica situații concrete din care vom extrage condițiile comune și care duc la 

fundamentarea eticii aplicate organizațiilor care realizează culegere de informații digitale. 

Capitolul III - analiza punctele de congruență dintre principiile de drept și necesitatea păstrării 

secretului de stat privind culegerea de informații digitale prin analizarea instrumentelor de 

asumare și verificare externe și interne instituțiilor competente să desfășoare activității de 

culegere de informații digitale.  

- vom extrage factorii și indicatorii din partea teoretică  parcursă privind aplicarea eticii în 

culegerea de informații digitale, în statul de drept și vom dezvolta o metodă de interpretare a 

acestor stimulenți într-o logică aplicabilă gestionării riscului de etică organizațională în 

culegerea de informații digitale.  

- prin acest instrument urmărim să validăm legătură de cauzalitate dintre nivelul de etică 

organizațională și stimulentele comportamentale, morale ce țin de specificul organizațional 

prin alocarea unor valori reprezentative în plan organizațional fiecărui stimulent. 
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6. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

 Analiza problematicii impuse de etică în culegerea de informații digitale prin reflectarea 

asupra teoriilor etice, a drepturilor omului, a politicilor publice, analiza situațiilor juridice 

complexe apărute în această tematică, cât și a cazuisticii decelate în spațiul public au dus la 

cristalizarea unor elemente definitorii și de noutate pentru dimensiunea etică a culegerii de 

informații digitale. Rolul acestei cercetări în domeniul științific informații și securitate 

națională se demonstrează a fi generator de noi strategii pornite din morala experienței 

dobândite ca stat de drept și din modalitățile de acțiune formate în comunitatea digitală aflată 

în continuă schimbare, cu scopul de a face față provocărilor apărute din sfera securității 

naționale și din nevoia sustenabilității. 

În urma cercetării pluridisciplinare desfășurate în această lucrare am atins scopul propus 

și am identificat cu succes, din analiza reperelor trasate în plan teoretic, factorii care contează 

în zona de practică a unei etici a culegerii de informații digitale într-un stat de drept. În acest 

demers cognitiv s-a concretizat o legătură de cauzalitate în îmbinarea acestor stimulenți în 

planul eticii organizaționale și s-a identificat o formă concretă de estimare a nivelului de risc 

etic în cadrul unei organizații în care activitatea este centrată pe culegerea de date digitale. 

Cercetarea a fost organizată în prima parte pe o descriere teoretică a specificității eticii 

într-un stat democratic și am creionat cele mai importante direcții de gândire prezentându-le 

într-o ordine cronologică raportat la tipologia activității serviciilor de informații. În cea de-a 

doua parte am trecut prin filtru analitic evenimente actuale ce au scos la iveală trăsăturile eticii 

unui serviciu de informații ce indică elemente definitorii ale culturii organizaționale guvernate 

de un management adaptativ.  

În ultima parte am îmbinat relaționarea dintre factorii ce determină comportamentul etic 

în lumea serviciilor de informații într-un instrument de sprijin managerial pentru cuantificarea 

gradului de risc etic existent la un moment dat într-o astfel de organizație. Redusă la un 

algoritm, această matrice rezultată din cercetare s-a dovedit funcțională în cântărirea nivelului 

de etică a unei organizații mici, diferite de specificul unui serviciu, dar care se bazează pe felul 

în care membrii săi acționează pe baza stimulenților organizaționali.  

Așadar, obiectivul cercetării a fost atins, obținerea unui comportament etic într-un 

serviciu de informații nu este un dat firesc ce ține de ofițeri, ci implică muncă atât de echipă 
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cât și implicarea activă managerială consecventă prin implementarea unor măsuri ce asigură 

sustenabilitatea unei culturi organizaționale etice. 

Ipotezele de cercetare urmărite, pe de-o parte dacă etica culegerii de informații digitale 

este oglinda formelor de reglementare a acestei activități, atunci aceasta nu va depăși litera 

legii, deci, atunci când legea tace, nu suntem obligați să manifestăm un comportament etic, și 

pe de altă parte dacă etica culegerii de informații digitale este definită de cultura 

organizațională, atunci un comportament etic al ofițerilor de informații este guvernat de 

factori intrinseci organizaționali ce excedează sfera juridică au dus către fundamentarea celei 

de-a doua ipoteze, fiind demonstrat că este mai importantă cultura organizațională în etica 

culegerii de informații digitale decât cadrul normativ specific al acestei activități.  

Din acest considerent s-a relevat ca fiind necesară calcularea nivelului de risc etic în plan 

organizațional, pentru adaptarea culturii organizaționale la specificul normativ dar și formarea 

personalului pe baza conturării unei etici profesionale ce depășește sfera unei activități 

contractuale supuse unei codificări a comportamentului etic organizațional. 

Relevanța practică a cercetării se confirmă pe această cale prin identificarea acestui 

algoritm sinergic privind gradul de risc etic ce se poate pune în practică de către practicieni în 

oricare ramură de activitate în securitatea națională, prin adaptarea la cerințele specifice 

respectivului segment. Totodată, rezultatele generate prin aplicarea acestui instrument de 

evaluare a gradului de etică facilitează dezvoltarea de politici publice prin identificarea unui 

plan de acțiune unitar și a unor soluții aplicabile și compatibile sectorului de securitate 

națională.  

Această direcție va impune o strategie de fond în concordanță cu principiile statului de 

drept pentru a face față și a răspunde amenințărilor la securitatea națională emergente din 

tehnologie. De asemenea acest algoritm de analiză a riscului etic are relevanță socială prin 

acordarea unei valori, a unei importanțe crescute, racordării acțiunilor serviciilor în spațiul 

digital la nevoile societății. 

Pe de-o parte, am urmărit impactul acestei cercetări asupra zonei profesioniștilor din 

serviciile de informații, axat pe culegerea de date digitale, sub aspectul relevării modurilor 

eficiente de acțiune în situații de risc etic privind culegerea de informații digitale în corelație 

cu angajamentele luate față de instituțiile partenere și actorii internaționali, cu respectarea 

cadrului normativ național și a principiilor statului de drept. Prin acest demers, s-a realizat o 
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dezvoltare a înțelegerii instrumentelor de prevenire, identificare și contracarare a amenințărilor 

la securitatea națională cu sprijinul culegerii de date digitale prin optică juridică. 

În continuare, am realizat o aprofundare a cunoașterii principiilor de drept aplicabile 

vulnerabilităților și amenințărilor la securitatea națională provenite din spațiul cibernetic. 

Rezultatul acestei cercetări este instrumentul destinat profesioniștilor din serviciile de 

informații și care asigură deprinderea unor competențe de implementare a unui management 

de risc etic privind culegerea de informații digitale în organizațiile din care fac parte. În fața 

provocărilor constante apărute în domeniul securității naționale este de o importanță critică un 

leadership adaptativ și eficient. 

În partea de aplicare în zona practicinilor, am confirmat legătura de cauzalitate existentă 

între stimulenții determinanți ai culturii organizaționale și nivelul măsurabil al eticii 

organizaționale pe baza căruia se poate stabili cu claritate nivelul de risc etic într-o organizație 

care desfășoară activități de culegere de informații digitale printr-un algoritm de calcul. 

Pe de altă parte, cercetarea desfășurată are impact în sfera factorilor de decizie 

politică, întrucât am clarificat nevoia de calificare a raporturilor juridice survenite din 

realitățile impuse de constanta dezvoltare a tehnologiei și strategiile de securitate naționale 

vizând un termen mediu și lung, precum și dezvoltarea unei înțelegeri aprofundate asupra 

funcționalității culegerii de informații din spațiul cibernetic, din perspectivă legală. Mai mult, 

demersul de cercetare constituie un instrument ce vine în ajutorul corectei identificări a 

fenomenelor care influențează dezvoltarea tehnologiei în direcția culegerii de informații 

digitale și corelația cu politicile publice. De asemenea, lucrarea a dus la decelarea unor noi 

abordări sistematice în materie de etică a culegerii de date digitale, accesibilă utilizatorilor de 

rând, unitară în materie de instituții ale statului, corelată strategiilor de prevenție europene. 

Nu în cele din urmă, cercetarea are impact asupra cetățenilor europeni ducând la o 

conștientizare în rândul utilizatorilor a importanței politicilor publice privind protejarea 

drepturilor cetățenești în spațiul digital. Deopotrivă, prin demersul de cercetare am obținut o 

mai bună cunoaștere și conștientizare a riscului asociat culegerii de date digitale în rândul celor 

care nu lucrează în domeniul tehnologiei și securității naționale și o creștere a gradului de 

cunoaștere a strategiilor generatoare de reglementări în domeniul culegerii de date digitale a 

practicienilor privați din domeniul tehnologiei.  

Pentru continuarea cercetării pe tema dimensiunii etice a culegerii de informații digitale 

o primă linie de acțiune ar fi reprezentată de investigarea gradului de etică imprimat chiar în 
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dezvoltarea tehnologiilor aplicabile domeniului de securitate națională, înainte de a fi puse în 

practică, prin considerarea tuturor efectelor generate asupra vieții private a persoanelor. Latura 

etică trebuie să fie avută în vedere în toate fazele dezvoltării unor produse tehnologice ce ar fi 

utilizate în activități de informații pentru a nu aduce atingere valorilor umane. Chiar algoritmii 

de machine-learning trebuie să se bazeze pe un filon etic, altfel ar lansa posibilitatea apariției 

unor derapaje greu de remediat. Deci, se prefigurează apariția unei noi teme de studiu 

respectiv etica tehnologiei în securitatea națională, axată o parte pe diminuarea 

subiectivismului algoritmilor implementați în sfera digitală. 

Deopotrivă, cercetarea ce urmează a fi realizată conex acestei tematici deja explorate 

a dimensiunii etice în culegerea de informații digitale ar trebui să se axeze pe inovațiile 

tehnologice care ar putea aduce un impact benefic, precum și cele cu impact nociv asupra 

acestui tip de activitate de informații și a păstrării confidențialității persoanelor în spațiul 

digital. Este evident faptul că implementarea în domeniul culegerii de informații digitale a unor 

tehnologii de ultimă oră transpuse din alte domenii de cercetare impune existența unor 

standarde etice riguroase, încă din faza incipientă. În același timp, trebuie observat că 

tehnologia generației viitoare este de fapt cea care va modela felul în care se va realiza munca 

de culegere de informații digitale în următorii zece ani. 

În alt registru, congruența tematicii eticii în culegerea de informații digitale cu inovația 

juridică rezidă și în dezvoltarea pe viitor a unui instrumentar de adaptare a reglementării 

naționale direct legată de noutatea adusă de tehnologie, care poate fi generat doar din efortul 

unui grup de experți independenți din domenii diferite (juridic, social, tehnic, cercetare-

dezvoltare), care să prezinte legiuitorului o soluție viabilă, sustenabilă temporal pentru a genera 

rezultate benefice pentru societate pe termen lung. Această discrepanță dintre formele 

reglementării și specificitatea tehnologiei implementate deja în piața digitală pune probleme 

etice cel puțin pe componenta de confidențialitate și de protecție a datelor private ale 

persoanelor, dar mai ales în delimitarea formelor de culegere de informații digitale în scopuri 

de securitate națională. 

Cercetarea desfășurată în această teză a adus o perspectivă actuală asupra rolului eticii în 

culegerea de informații digitale, mai ales din perspectivă științifică, fundamentând necesitatea 

corelării practicilor organizaționale cu reperele ce țin de managementul flexibil, orientat spre 

individ și spre soluționarea eficientă a provocărilor apărute. Sistemul de evaluare de risc etic 

concretizat prin aplicarea condiționărilor logice identificare în cercetarea realizată vine în 
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sprijinul comunității naționale de informații,  dar și a altor servicii de informații din spațiul 

european, fiind bazată pe principiile fundamentale comunitare.  

Provocarea care rămâne în discuția despre o etică a viitorului în tehnologie este 

reprezentată de adaptabilitatea la schimbare și fundamentarea bazelor unui comportament etic 

în spațiul digital capabil să determine învățarea de către inteligența artificială a modelelor 

corecte de acțiune. Aceste repere vor construi calea pentru generațiile viitoare de ofițeri de 

informații care vor fi influențați de modul în care sunt în prezent abordate chestiunile ce țin de 

etica culegerii de informații digitale. 

 


