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REVISTA DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI

Asociația Specialiștilor în 
Informaţii pentru Afaceri este 
singura entitate non-profit din 
România constituită pentru a dezvolta 
domeniul „Informații pentru Afaceri” (Business 
& Competitive Intelligence), contribuind astfel 
la creșterea competitivității companiilor din 
țara noastră.

Echipa ASIA reunește experţi și practicieni 
din mediul de afaceri și cel academic, care au 
credibilitatea necesară definirii și garantării 
unor repere profesionale, la care să se raporteze 
toți cei care doresc să cunoască și să folosească 
sistematic informațiile pentru afaceri în scopul 
creșterii performanței.

Competența, onestitatea, modestia profesio-
nală, alături de principii etice și morale sunt  
valorile promovate de membri ASIA, care 
asigură premisele continuităţi și dezvoltării 
afacerii dumneavoastră într-un cadru securizat 
și competitiv.

www.asia.org.ro
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We launch the first issue of the magazine published by 
the Association of Business Intelligence Professionals 
in Romania (ASIA). This is in close connection 
with the appearance of a new field of activity in 
our country, known under the name Business/
Competitive Intelligence (B/CI).

It is common knowledge that people have made 
business from times immemorial but only lately 
the field of business has been given a theoretical 
approach, being considered a system in which, using 
barter or money, goods or services can be exchanged   
and those involved aim to get a profit or to satisfy  
their needs. 

The complex and dynamic age we are living in makes 
business field be constantly in search of new ways to 
maximize its profit and to improve its answer to the 
clients’ demands. 

In this context, B/CI is nothing else but a support, 
an absolutely necessary one, for the modern and 
efficient business environment. 

de/by Sergiu Medar
Președinte al Asociației Specialiștilor în Informații pentru Afaceri
President of Romanian Business Intelligence Professionals Association

Business și Intelligence
Business and Intelligence

Inaugurăm primul număr al revistei Asociației 
Specialiștilor în Informații pentru Afaceri (ASIA) 
din România. Cu această ocazie încercăm să 
operaționalizăm, în țara noastră, domeniul de 
activitate numit Business/Competitive Intelligence 
(B/CI).

Așa cum este bine cunoscut, dintotdeauna oamenii 
au făcut afaceri, dar numai în ultimul timp 
domeniul afacerilor a fost conceptualizat fiind 
considerat un sistem în care se schimbă, între ele 
sau prin intermediul monedei, bunuri și servicii 
între persoane sau agenți economici, în care fiecare 
dintre părți urmărește profitul sau satisfacerea unei 
necesități. 

Complexitatea și dinamismul epocii în care trăim 
fac ca lumea afacerilor să fie permanent în căutare 
de noi modalități de maximizare a profitului și de 
îmbunătățire a gradului de satisfacere a cerințelor 
clienților. 

În acest context B/CI nu este altceva decât un 
domeniu absolut necesar mediului de afaceri modern 
și eficient. 
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Our Association wants to make clear both theoretical 
and practical aspects of this field so new for the 
Romanian business environment. We are aware that 
it won’t be an easy task and we will have to defeat 
some business men’s scheptism and others’ mistrust. 
Our whole activity will be carried out in accordance 
with the Romanian legal framework and with the 
deontological rules of this profession. 

The Romanian business environment will 
permanently be informed about our activity that will 
be open and transparent. This business magazine 
aims to be not only a means of making our ideas 
and activities known but also to become a forum 
in which the Romanian business men to share their 
own experience on using B/CI.

We would also like to emphasize that our Association 
will cooperate with the professional bodies from 
abroad and learn from their experience and, at the 
same time, will promote the Romanian experience in 
the field.

In the end, I want to express my confidence that 
Romanian businessmen will find the articles we are 
going to publish interesting and useful. 

Businessmen must have an open mind, like “a 
parachute’’, and, as human mind doesn’t really work 
unless it is open, we want to be “the air volume” 
which opens the parachute and guides it to the 
landing point which this time is called “SUCCESS”.

Asociația noastră își propune să clarifice atât 
aspectele teoretice cât și cele practice ale acestui 
domeniu nou pentru mediul de afaceri românesc. 
Suntem conștienți că nu vom avea o sarcină ușoară 
și că va trebui să învingem scepticismul unora și 
neîncrederea altora. Întreaga noastră activitate se va 
desfășura în conformitate cu cadrul legal existent și 
cu normele deontologice ale profesiei. 

Mediul de afaceri românesc va fi ținut permanent 
la curent cu activitatea asociației care va fi deschisă 
și transparentă. Această revistă își propune să fie 
nu numai un mijloc de a ne face ideile și activitățile 
cunoscute ci și un forum în care oamenii de afaceri 
români să-și poată împărtăși propria experiență 
privind utilizarea B/CI. 

Dorim, de asemenea, să subliniem că asociația 
noastră va colabora cu organismele de profil din 
străinătate, învățând din activitatea lor și promovând 
experiența românească.

În încheiere ne exprimăm încrederea că oamenii de 
afaceri români vor găsi materialele ce urmează a fi 
publicate în paginile acestei reviste interesante și 
utile. 

Oamenii de afaceri trebuie să aibă o minte deschisă 
adică, la fel ca o parașută, mintea omului nu 
funcționează cu adevarat decât dacă este deschisă. 
De aceea noi ne propunem să fim „volumul de aer” 
care deschide parașuta și o ghidează spre punctul de 
aterizare la țintă, țintă care de data aceasta se numește 
„SUCCES”. 
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It is obvious that, for a long period of time from 
now on, the companies will carry out their activities 
against the background of economic and financial 
crises overlapping with the process of globalisation. 

The effect of these two simultaneous phenomena 
leads to the globalisation of the crises and thus it 
becomes a major element of risk for the economic, 
and implicitly, financial development of companies. 
It is practically impossible for the development of 
companies, no matter how small they are, to  remain 
untouched by the globalisation of the crises. 

Companies can no longer plan their activity without 
profound and professional understanding of all the 
elements necessary to manage a company in the 
decision-making process, among these elements 
being intelligence. The success, and sometimes 
even the survival of a company, depends on the 
quality of intelligence it acquires and which allows 
it to make correct decisions in an unpredictable 
environment in which the only predictable thing 
is its unpredictability. There is a major difference 
between information and intelligence. Information 
is a material often descriptive, not evaluated, which 

Este evident faptul că, pentru o lungă perioadă de 
timp, activitatea companiilor se va desfășura în 
condiţii de criză economică și financiară suprapuse 
fenomenului de globalizare. 

Cele două efecte care apar concomitent duc la 
globalizarea crizei și, din această cauză, reprezintă 
un factor de risc major pentru evoluţia economică 
și implicit financiară a companiilor. Este practic 
imposibil ca evoluţia unei companii, oricât de mică 
ar fi, să nu fie influenţată de fenomenul globalizat al 
crizei. 

Companiile nu-și mai pot planifica activitatea fără 
o cunoaștere amănunţită și profesionistă a tuturor 
elementelor necesare conducerii în procesul de 
decizie, adică fără intelligence. Succesul unei 
companii și, uneori chiar supravieţuirea sa, depind 
de valoarea intelligence-ului pe care l-a obţinut 
și care îi va permite sa ia deciziile corecte într-un 
mediu plin de neprevăzut în care singura certitudine 
este impredictibilitatea. Există o diferenţă majoră 
între informaţii și intelligence. Informaţia este un 
material neevaluat, adesea descriptiv, provenit din 
observaţii, discuţii, rapoarte, zvonuri sau imagini. 

de/by Sergiu Medar
Președinte al Asociației Specialiștilor în Informații pentru Afaceri (ASIA)
President of Romanian Business Intelligence Professionals Association

De ce Business Intelligence
Why Business Intelligence
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results from observation, discussions, reports, 
rumours or images. The pieces of information can be 
true or false, accurate or not, confirmed or not, real 
or fanciful. Intelligence is a result of the collection, 
assessment and interpretation of the pieces of 
information. Intelligence is always checked using 
different sources, in a cross-check process.

The above definitions prove clearly that what 
companies need is intelligence and not information. 

Informaţiile pot fi adevărate sau false, precise sau 
imprecise, confirmate sau neconfirmate, pertinente 
sau fanteziste. Intelligence-ul este produsul 
rezultat în urma colectării, evaluării și interpretării 
informaţiilor. Intelligence-ul este întotdeauna 
confirmat din mai multe surse, de preferinţă într-un 
proces încrucișat. 

Din aceste definiţii rezultă clar de ce produsul de care 
au nevoie companiile este „business intelligence” și 
nu „informaţii”.

Business 
Intelligence

Competitive 
Intelligence

Counter Competitive 
Intelligence

Strategic Intelligence

Competitor 
Intelligence

Physical Security

Technical Intelligence

Personal Security

Market Intelligence Document Security

Financial Intelligence
Information Security 

(INFOSEC)

Communications 
Security (COMSEC)
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In fact, Robert Steel, a well known financial expert, 
says that “information costs money... intelligence 
makes money”. The president of a company has said 
that he keeps gathering information and he is right 
since this isn’t intelligence. Business intelligence has 
two basic components:
•	 Competitive intelligence (CI)
•	 Competitive counter intelligence (CCI).

The phrase “Business Intelligence” is often used with 
a limited meaning referring only to the IT processing 
and storing of information. The “confiscation”, 
on commercial purposes of this phrase by the IT 
companies, needs to be cleared up so that this 
concept to be well understood. The association of 
the Romanian Business Intelligence Professionals 
Association considers that the phrase “Business 
Intelligence” means only “Intelligence for Business”. 

CI is the activity of defining, gathering, analysing 
and disseminating intelligence products on clients, 
competitors and on other aspects of business 
environment necessary to business decision makers 
to make strategic decisions. 

If CI means to get intelligence referring to the business 
environment a company is interested in, competitive 
counter intelligence means to ensure the security of 
a company against the competitors’ attempts to get 
information which later is to be transformed into 
intelligence. CCI also deals with the physical security 
of a company: documents, personnel, IT systems 
(INFOSEC) and communications (COMSEC).

De altfel, Robert Steel, cunoscut expert financiar, 
afirmă că „Information costs money… intelligence 
makes money”. Președintele unei companii spunea 
că el culege permanent informaţii referitoare la 
competitor. Așa este, dar aceasta nu înseamnă 
intelligence. Business Intelligence are două 
componente de bază:
•	 Competitive Inteligence (CI)
•	 Competitive Counterintelligence (CCI).

Adesea, sintagma „Business Intelligence” este folosită 
într-un domeniu mult mai restrâns, prin aceasta 
înţelegându-se doar procesarea și stocarea IT a 
informaţiilor. „Confiscarea” sintagmei menţionate de 
către companiile IT a avut la bază scopuri comerciale, 
elucidarea acestui aspect fiind necesară în vederea 
înţelegerii conceptului. Asociația Specialiștilor în 
Informații pentru Afaceri din România (ASIA) 
consideră că termenul „Business Intelligence” trebuie 
să se refere numai la „Informații pentru Afaceri”.

CI este o acţiune de definire, obţinere, analiză și 
distribuire a intelligence-ului despre produse, clienţi, 
competitori și alte aspecte ale mediului de afaceri 
indispensabile în asigurarea sprijinului necesar 
personalului de conducere al unei companii în 
vederea luării deciziilor strategice ale companiei. 

Dacă domeniul CI presupune obţinerea de informaţii 
referitoare la mediul de afaceri în domeniul de 
interes al unei companii, domeniul CCI presupune 
asigurarea securităţii propriei companii împotriva 
încercărilor competitorilor de a obţine informaţii, 
pe care ulterior să le transforme în intelligence. CCI 
urmărește: asigurarea securităţii fizice a companiei, 
a documentelor, a personalului, a sistemelor 
informatice (INFOSEC) și a comunicaţiilor 
(COMSEC).
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Pentru a asigura succesul în afaceri al unei 
companii, este necesară îmbinarea celor două 
domenii: „competitive intelligence” și „competitive 
counterintelligence”. Conform unor evaluări ale SCIP 
(Strategic & Competitive Intelligence Professionals) 
în SUA, între 65% și 85% din marile companii au un 
program clar de Business Intelligence. Printre firmele 
care au cel mai mare succes în aplicarea programelor 
BI sunt: Motorola, Coca Cola, General Electric, Dell 
Computers, Merck, Proctor and Gamble, General 
Motors și altele. În conformitate cu evaluările făcute 
de SCIP (vol.10, no.2, 2007): 

•	 Proctor & Gamble au avut un câștig de 40 mil.$ 
pe an în primii cinci ani de la introducerea 
programului de BI.

•	 Motorola a achiziţionat o firmă europeană 
pe baza intelligence-ului furnizat de 
departamentul BI. Câștigul în primii ani a 
fost de 10 mil.$.

•	 NutraSweet a realizat câștiguri de cel putin 50 
mil.$ pe an timp de cinci ani prin aplicarea 
programului de Business Intelligence, cu 
cheltuieli de aproximativ 450.000 $ pe an.

•	 NutraSweet a câștigat 38mil.$ datorită faptului 
că la recomandarea departamentului BI nu a 
reacţionat la o iniţiativă a competitorilor.

•	 Merck a avut un profit de 100 mil.$ prin 
aplicarea, la recomandarea departamentului 
BI, a unei anuminte politici de vânzări pentru 
unul din produsele lor.

Cei mai mulţi factori de decizie ai unor mari 
companii nu sunt interesaţi în a face un calcul exact 
al profitului realizat prin aplicarea BI în compania lor, 

A company, in order to be successful, has to combine 
the two domains: competitive intelligence and 
competitive counter intelligence.In accordance with 
some evaluations, conducted by SCIP (Strategic 
and Competitive Intelligence Professionals) in the 
USA, between 65%-85% of the big companies have 
a clear program of business intelligence. Among 
the companies that most successfully use business 
intelligence are Motorola, Coca Cola, General 
Electric, Dell Computers, Merck, Proctor and 
Gamble, General Motors a.s.o. According to the 
evaluations made by SCIP (vol.10, no.2, 2007):

•	 Proctor&Gamble gained 40 million dollars 
a year, for the first five years, after they 
introduced a BI program.

•	 Motorola, relying on the intelligence provided 
by its BI department, bought a European 
company and the next years its profit was 10 
million dollars.

•	 NutraSweet gained 50 million dollars, for five 
years,  using a BI programme on which its 
spent only about 450.000 dollars a year.

•	 NutraSweet also got 38 million dollars as, on 
the recommendation of its BI department, it 
didn’t join one of their competitor’s initiative.

•	 Merck had a profit of 100 million dollars using, 
on the recommendation of its BI department, 
a certain sales policy for one of their products.

Unfortunately, most decision-makers of big 
companies are not interested in calculating accurately 
the profit obtained by their company as a result of 
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fiind multumiţi că sunt permanent informaţi asupra 
evoluţiei mediului de afaceri de interes, a evoluţiei 
pieţii, a principalelor realizări și deficienţe ale 
competitorilor, furnizorilor sau transportatorilor1. 

Existenţa unui buletin informativ lunar cu 
actualizarea informaţiilor din domeniul de interes, ca 
și elaborarea unor studii la cerere, comparativ cu suma 
cheltuită (de ordinul zecilor de mii de euro anual) 
este considerată de managementul companiilor care 
nu desfășoară un business „la întâmplare”, ca fiind 
extrem de binevenită, o investiție care merită a fi 
făcută.

CEO-ul de la NutraSweet a declarat că programul 
său de BI l-a ajutat în luarea unor decizii în afaceri 
mai bune: o planificare strategică, competitivă, 
mai eficientă, realizarea unor produse și servicii de 
succes, creșterea vânzărilor și identificarea de noi 
oportunităţi de piaţă2.

În implementarea BI în cadrul companiilor, cel 
mai greu lucru este acela de a convinge conducerea 
companiei că are nevoie de un astfel de serviciu. 
Însă, după ce conștientizează această necesitate, BI 
devine un factor de multiplicare a performanțelor 
companiei. Astfel, conducerea companiei își va putea 
atinge următoarele obiective: 

•	 Identificarea oportunităţilor din piaţă
•	 Identificarea și evaluarea domeniilor de nișă 

în piaţă
•	 Evoluţia prezentă și viitoare a preţurilor 

și modul în care acestea vor fi afectate, pe 
termen scurt și mediu, de criza economică și 
financiară

•	 Impactul globalizării asupra afacerii proprii

putting into practice the BI solutions, being content 
to be permanently informed about the developments 
of the business environment they are interested in, 
the market trends, the main accomplishments and 
shortcomings of their competitors1. 

The leadership of the companies that don’t do a hit-
or-miss business consider that it is worth paying 
(even tens of thousand euros) on a monthly, up-to-
date, intelligence bulletin regarding a certain business 
domain or, from time to time, on a business research. 

The Nutra Sweet CEO has declared that the BI 
program of the company helped him make better 
decisions, improve his strategic planning and make 
it more competitive and efficient, have successful 
products and services, contributed to the increase 
of their sales and also enabled him to identify new 
market opportunities2.  

On implementing a BI department in a company, 
the most difficult thing is to convince the company 
leadership that they need such a service. As soon as 
they become aware that this is necessary, BI becomes 
a multiplying factor of the company’s  performances. 
Thus, the leadership of a company will be able to 
identify:

•	 Market opportunities
•	 Evaluate market niches
•	 Current and future price trends and how 

prices are to be affected on a short or medium 
term by the economic and financial crisis

•	 The impact of globalisation on a company 
•	 The impact of the political and security 

environment on one’s own businss
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•	 Influenţa mediului politic și de securitate 
asupra propriei afaceri 

•	 Estimări asupra evoluţiei viitoare a mediului 
politic și de securitate cu impact asupra 
propriei afaceri

•	 Impactul capacității de predictibilitate al 
competitorilor asupra propriei companii

•	 Evoluţia actuală și previzibilă a pieţei 
financiare

•	 Analiza de risc a investiţiilor
•	 Analiza de risc asupra evoluţiei furnizorilor și 

relaţiile acestora cu competitorii
•	 Analiza de risc a creditorilor și estimarea 

disponibilităţilor  financiare actuale prezente 
și viitoare ale acestora

•	 Analiza factorilor de risc a posibilelor asocieri 
cu alte firme

•	 Analiza factorilor de risc generate de noile 
companii intrate pe piaţă

•	 Identificarea resurselor în propria firmă
•	 Identificarea de personal de specialitate pe 

piaţa muncii 
•	 Legislaţia din zona în care compania dorește 

să investească

În domeniul CCI compania își va spori performanțele 
prin:

•	 Existenţa unui audit de securitate actualizat
•	 Existenţa unor programe și proiecte de 

asigurare a securității fizice
•	 Existenţa unor programe care să asigure 

circulaţia sigură a documentelor sensibile ale 
companiei

•	 Sprijin profesional pentru a asigura metode 
moderne de verificare a personalului la 
angajare și promovare

•	 Pregătirea specializată a personalului 
companiei pentru a fi capabil să își asigure 

•	 Future development of the political and 
security environment and its impact on one’s 
own business

•	 The impact of the competitors’ ability of 
predicting the development of one’s own 
business

•	 The current and foreseeable developments of 
the financial markets

•	 The investment risk
•	 The risk regarding the providers and their 

relationships with the competitors
•	 The risk regarding the creditors and the 

evaluation of their current and future 
financial available funds

•	 The risk of possible associations with other 
firms  

•	 The risk factor brought about by the 
appearance of new companies

•	 The resources in one’s own company
•	 The specialised personnel on the market

As far as CCI is concerned , a company will be able to 
improve its performances since there will be:

•	 An up-to-date security auditing
•	 Programs and projects to ensure physical 

security
•	 Programs to ensure a safe circulation of the 

company’s sensitive documents
•	 Assistance to implement modern methods 

of vetting when people are employed or 
promoted

•	 Specialised training support for the staff in 
order to be able to protect themselves against 
the competitors’ intelligence collecting 
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propria protecţie împotriva tentativelor de  
obţinere de informaţii

•	 Introducerea unor sisteme de protecţie a 
sistemelor IT

•	 Introducerea unor sisteme de protecţie a 
comunicaţiilor pentru a asigura protecţia 
împotriva obţinerii ilegale de date și  
informaţii din companie

Douglas Bernhardt, președintele unei companii 
renumite de consultanţă de afaceri, expert în 
eficientizarea marilor companii, menţionează în 
una dintre cărţile sale de referinţă3 că „strategia unei 
companii, care nu se bazează pe intelligence, nu 
este strategie, ci este ghiceală”. În opinia autorului, 
pentru obținerea rezultatelor așteptate, conducerea 
companiei este necesar să cunoască câteva elemente 
de bază:

•	 Pentru asigurarea produsului intelligence 
referitor la mediul de afaceri din ţară este bine ca 
o companie să își pregătească propriul personal 
care să planifice, să culeagă, să proceseze și să 
facă analiza intelligence-ului pentru a pune 
la dispoziţia conducerii produsul necesar. 
Personalul pregătit astfel primește o atestare de 
competenţă.

•	 Pentru asigurarea produsului intelligence 
referitor la investiţii, furnizori, competitori, piaţa 
financiară, etc. din afara teritoriului naţional 
este indicat ca o organizație să contracteze o 
companie de Business Intelligence specializată 
și cu experienţă în intelligence strategic pentru 
obţinerea unui buletin periodic sau studii la 
cerere. Conducerea companiei ar trebui să 
lucreze direct cu această firmă specializată.

attempts
•	 Support for implementing protection 

methods for the IT systems
•	 Support for implementing protection systems 

for the company’s communications to prevent 
illegal access to its data and information from 
the company

Douglas Bernhardt, president of a famous consulting 
company and expert in making big companies 
efficient, mentions in one of his books3 that “strategy 
without intelligence isn’t strategy, it’s guessing’’. In 
order to get the expected results from a business 
intelligence department the lidership of a company 
has to know some basic elements:

•	 In order to get the intelligence product referring 
to the Romanian business environment, it 
is advisable for a company to train its own 
personnel that is to plan, gather, process 
and analyse intelligence in order to hand the 
leadership the required product. The trained 
staff is certified.

•	 To get the intelligence products referring to 
investments, providers, competitors, financial 
markets etc. which are abroad a company has 
to sign a contract with a specialised firm with 
expertise in strategic intelligence and on this 
contractual basis to get a monthly intelligence 
bulletin and, on request, business reports on 
different issues. The company’s decision makers 
should  cooperate directly with this specialised 
firm.
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•	 In order to implement a CCI position in a 
company it is advisable to set up a specialised 
department which is to propose the decision 
makers the measures to be taken to ensure the 
physical, personal, document, information, 
communications security.

Any decision maker who wants to set up a BI 
department in his company or to use a specialised 
firm for this has to have in view:

1. Competitive intelligence is not economic 
espionage. The former uses legal means to get 
information while the latter uses mainly illegal 
means.

2. The quality of the final intelligence product 
depends on how accurate the request is made.

3. The intelligence product can’t provide everything 
the customer requires it can provide only the 
greatest part of the information required.

4. The better accustomed the BI firm is with 
the activity of the company, the better it can 
anticipate the decision makers’ needs.

5. The relation between the organisation leadership 
and the BI company is efficient only when this 
relationship is based on trust, otherwise, the 
cooperation comes to an end.

6. Any BI activity is based on the existence or 
the setting up of a specialised IT system with 
a secured data base and a hierarchic access 
decided by the company leadership.

The existence, even on a low budget, of a BI 
department within a company with low budgets 
can grant the leadership of the company at least 

•	 Pentru implementarea funcției de counter 
competitive intelligence, o companie e bine să 
își organizeze un departament specializat pe 
acest domeniu. Acesta va propune factorului 
de decizie măsurile de asigurare a securității 
fizice, personale, a documentelor, INFOSEC, 
COMSEC.

Când dorește să își constituie un department 
pentru BI sau apelează la serviciile unei companii 
specializate, orice decident trebuie să cunoască 
următoarele aspecte:

1. „Competitive Intelligence” nu este același lucru 
cu spionajul economic. În timp ce primul 
folosește în mod exclusiv mijloace legale în 
obţinerea de informaţii, cel de-al doilea se 
bazează mai ales pe mijloace ilegale.

2. Calitatea produsului final este direct 
proporţională cu claritatea solicitării.

3. Intelligence-ul nu știe și nu poate afla tot ceea 
ce își dorește beneficiarul, ci numai o mare parte 
din informaţiile pe care acesta le-a cerut.

4. Cu cât cunoaște mai bine activitatea companiei, 
cu atât firma specializată în BI poate anticipa 
mai bine necesităţile decidenţilor.

5. Relaţia dintre conducerea organizației și 
companie de BI poate să fie eficientă numai 
atunci când între aceștia există încredere 
deplină. Criza de încredere duce inevitabil la 
întreruperea relaţiilor.

6. Orice activitate de BI se bazează pe existenţa 
sau constituirea unui sistem IT specializat, cu o 
bază de date sigură și cu acces ierarhizat decis de 
conducerea companiei.

Existenţa, cu cheltuieli reduse, a unui compartiment 
de BI în cadrul companiei, poate să asigure conducerii 
companiei, în cel mai rău caz, confortul și ascendentul 



131/2012

the comfort and self-confidence given by the fact 
that they will always be better informed than their 
competitors or associates.
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Informaţiile pentru afaceri, în forma lor primară, 
intuitivă, nu sunt o noutate pentru mediul de 
afaceri românesc. Orice om de afaceri din România 
cunoaște din proprie experienţă valoarea informaţiei 
în conducerea companiei sale. Cine a ignorat sau a 
interpretat greșit semnalele venite din mediul extern 
sau din interiorul firmei a aflat rapid cât este de 
costisitor să fi neinformat.
 
Antreprenorul de succes este un practician care a 
făcut, de cele mai multe ori intuitiv, „activitate de 
informaţii pentru afaceri”. Adică a fost interesat să 
afle cu o clipă mai devreme orice informaţie care l-ar 
fi putut ajuta să-și protejeze afacerea, să o dezvolte, să 
o facă mai competitivă. Efortul de a afla a însemnat 
timp, bani și materie cenușie.

 
Odată aflată, informaţia simplă nu înseamnă mai 
nimic dacă nu are contextul și interpretarea care să 
o facă valoroasă pentru decident. Astăzi, mai mult 
ca oricând, suntem inundaţi de informaţii, dar din 
păcate majoritatea sunt neverificate, nestructurate și 
lipsite de relevanţă pentru afacerea proprie. Se creează 
impresia că ești informat, când de fapt e mult balast 

de/by Florin Pogonaru
Președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din România
President of Romanian Businessmen Association

De ce trebuie să respirăm Intelligence 
We breathe Intelligence

Business Intelligence, in its primary, intuitive state is 
nothing new for the Romanian business environment. 
In Romania, every businessman knows, from his 
own experience, how valuable  intelligence is to 
manage  a  company. The ones who have ignored or 
misinterpreted the signals, that came from within or 
outside the company, have soon learned how costly it 
is not to be informed.

A successful entrepreneur is a practitioner who has 
been carrying out, in most cases intuitively,  “activities 
of business intelligence”. It means he was interested 
in learning, a minute earlier, any piece of intelligence 
which could have helped him to protect his business, 
to develop it and make it more competitive. The 
effort of being informed meant time, money and grey 
matter.
 
Once found out, plain intelligence means nothing if 
it hasn’t the context and the interpretation which can 
make it valuable to the decision maker. Today, more 
than before, we are living in a “sea of intelligence’’  
but , unfortunately, the  great majority is not checked, 
structured or relevant for a private business. One has 
the impression that he is informed, when in fact there 
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is a lot of worthless stuff. The winners have quickly 
learned not to land their ears to rumours, to separate 
the wheat from the chaff and judge a situation 
analysing intelligence. Businessmen assiduously take 
advantage of their grey matter trying to discover 
what the situation really is and, especially, to foresee 
its future developments. And they do this every day!

Thus, the field of intelligence (the production 
of reliable, relevant, timely intelligence that 
can substantiate decisions/activities) is for the 
businessmen like air, they can’t do without it. 
Nobody teaches us how to breathe and, although we 
don’t know what air is, when we are born we start 
breathing it. 

The great majority of the Romanian businessmen 
have no formal or theoretical training in business 
intelligence but they “breathe intelligence”. Here we 
fall into a trap. 

If I can breathe why should I learn how to do it? In 
every day life, everybody knows how to breathe but 
only a few breathe correctly and efficiently enough to 
enter a running, swimming or climbing competition. 
It is this fact that makes a difference when one is in 
a competition that, day after day, becomes stiffer and 
stiffer.

If business were like a walk in the park, not like 
a triathlon, everybody would be a successful 
businessman (or even a millionaire)! If one enters the 
triathlon competition one has to breathe correctly, 
otherwise he has neither the necessary force nor the 
strength to finish it. If, so far, one has competed in 
the Balkans competitions, now one has to compete in 
in European or Olympic games where, obviously, the 
competition is tougher, but the prizes are also more 
important.

și puţină valoare. Câștigătorii au învăţat repede să nu 
plece urechea la zvonuri, să aleagă grâul de neghină și 
să judece o situaţie analizând informaţiile. Oamenii 
de afaceri își exploatează asiduu materia cenușie, 
încercând să vadă imaginea cât mai reală a stării de 
fapt și, mai ales, să prevadă ce va fi în continuare. Şi 
fac asta în fiecare zi!

Astfel, domeniul intelligence-ului (producerea de 
informaţii verificate, relevante, oportune și care pot 
fundamenta decizii/acţiuni) este pentru oamenii de 
afaceri omniprezent și necesar ca aerul. Nu te învaţă 
nimeni să respiri atunci când te naști, nu știi ce e 
aerul, dar îl respiri. 

Majoritatea oamenilor de afaceri români nu au o 
pregătire formală, teoretică în informaţii pentru 
afaceri, dar „respiră informaţii”. Aici apare prima 
capcană!

Dacă respir deja, ce sens are să învăţ? Realitatea 
este că toată lumea știe să respire, dar puţini respiră 
suficient de bine și eficient pentru a performa într-un 
concurs de atletism, de înot sau de alpinism la înaltă 
altitudine. Şi asta face diferenţa atunci când ești într-o 
competiţie ce devine cu fiecare zi tot mai înverșunată. 
 

Dacă lumea afacerilor ar fi ca o plimbare prin parc 
și nu ca o întrecere de triatlon, toţi ar fi oameni de 
afaceri de succes (și milionari)! Pentru triatlon trebuie 
să respiri corect, altfel nu ai nici forţă, nici rezistenţă. 
Iar dacă acum concurezi la Balcaniadă, premiile mai 
importante sunt la Europene și Olimpiadă, unde 
competiţia este mult mai dură.
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Romanian Business Intelligence Professionals 
Association has to be the forum where the Romanian 
businessmen are to learn how to “breathe” intelligence 
correctly and efficiently. It means they have to learn 
in two days what, before, we learned in five days (we 
and the rest of the world), how to connect, quickly 
and unmistakably, dispersed pieces of information 
so that to be able to foresee what our customer, 
competitor or provider will do next week or what 
should be done to stop the leaking of information 
from our companies  a.s.o.

Nevertheless, a manager of a company doesn’t have 
time to become a specialist in this field, too. Of course, 
he has to know its basic principles and enough details 
to be able to control the processes he is in charge of 
and their specialists. 

Even if a manager has enough knowledge of 
accountancy and finance, but he doesn’t calculate the 
quarterly taxes. In order to get the best performances 
the manager resorts to the right professionals 
(whether they are company employed or belong to a 
specialised firm).

Now, the second step. If a company has developed 
enough, if there is a human resources department, 
a finance department and a P.R. one and also 
another for physical security, it is quite natural to be 
allotted human resources for a business intelligence 
department too. 

Another solution, especially for the highly 
competitive businss fields, is to outsource the entire 
intelligence cycle (from the planning, collecting, 
processing, analysing, to the actionable intelligence). 
This will lead to a knowledge based decision instead 
of an instinct based one. Otherwise the company 
will manage only the material, financial and human 

Asociaţia Specialiștilor în Informaţii pentru Afaceri 
trebuie să fie forumul în care oamenii de afaceri 
români să înveţe cum să „respire informaţii” corect 
și eficient, cum să afle în două zile ceea ce înainte 
aflau în cinci, cum să „lege” rapid și corect informaţii 
aparent disparate astfel încât să anticipeze ce va face 
clientul, competitorul sau furnizorul lor săptămâna 
viitoare, cum să își „astupe” scurgerile de informaţii 
din firmă ș.a.m.d. 

Totuși, managerul unei firme nu are timp să devină  
specialist și pe acest domeniu. El trebuie să știe 
principiile de bază și suficiente detalii pentru a 
controla procesele ce i se subordonează și pentru care 
are angajaţi specializați. 

Managerul „știe” destulă contabilitate și fiscalitate, 
dar nu calculează taxele trimestriale. Pentru cele mai 
bune performanţe folosește profesioniștii potriviţi 
(fie angajaţi proprii, fie firme specializate).

Acesta este pasul doi. Atunci când firma a crescut 
suficient, când există un departament întreg de 
resurse umane, altul financiar-contabil, chiar unul de 
relaţii publice și altul de securitate fizică, este firesc 
să aloci resursă umană pentru un compartiment de 
informaţii pentru afaceri. 

Desigur, o altă soluţie, mai ales în domeniile de 
afaceri extrem de competitive, este externalizarea 
întregului ciclu de „intelligence” (planificare, 
culegere, procesare, analiză, până la „producerea” 
de intelligence acţionabil), care să ducă la decizia 
managerială bazată pe cunoaștere și nu pe instinct. 
Altfel, compania va gestiona numai resursele 
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resources neglecting the intelligence resource, a vital 
one, which could guide and enhance other resources. 

In this respect, there is an unexploited reserve to 
increase the performance and the competitiveness 
of the Romanian companies. However, it can’t be a 
substitute for lack of financial resources but it can 
make money be used in the most efficient way. A 
small company has little chances to compete with a 
multinational company and business intelligence can 
help it find a market niche where it can be profitable. 
Knowing in detail the business environment makes 
it possible to conveniently distribute limited logistic 
means. 

Intelligence (with the meaning mentioned above) is 
the logical resource that has to be attracted in order to 
manage incertitude and maximize scanty resources. 
Foreign businessmen manage the intelligence 
resource in different ways. 

For example, the Japanese companies have developed 
their own intelligence departments with very loyal 
employees who remain in the respective company all 
their lives. The American favour outsourcing using 
firms specialised in competitive intelligence. French 
businessmen can resort to the State Special Services 
which have larger responsibilities and their duty is 
to protect not only the state interests but also the 
interest of the French companies.

I consider that there are two vital elements for the 
Romanian business environment: 

Firstly, the Romanian businessmen have to 
understand the utility of professional business 
intelligence in increasing the performance and the 
competitiveness of their firms. It is time for them to 

materiale, cele financiare și cele umane, neglijând 
resursa informaţională, vitală în direcţionarea și 
amplificarea celorlalte resurse.

Aici este o rezervă ne-exploatată de creștere a 
performanţelor și competitivităţii pentru companiile 
românești. Informaţiile nu pot suplini lipsa totală a 
resurselor financiare, dar pot face ca banii puţini să fie 
folosiţi în cel mai eficient mod posibil. O firmă mică 
are șanse reduse de a concura cu o multinaţională pe 
toate planurile, dar informaţiile pentru afaceri o pot 
face să se poziţioneze pe o nișă profitabilă în care să 
fie competitivă. Cunoașterea amănunţită a mediului 
de interes facilitează distribuirea oportună a unor 
mijloace logistice limitate. 

Informaţiile (în sensul de intelligence, descris mai 
sus) sunt resursa logică care trebuie captată pentru 
a gestiona incertitudinea și a face mai mult cu mai 
puţin. Această resursă este gestionată de oamenii de 
afaceri străini în mai multe moduri. 

Companiile japoneze își dezvoltă compartimente 
interne, cu personal extrem de loial care lucrează 
toată viaţa pentru aceeași firmă. Americanii sunt 
adepţii externalizării către firme specializate în 
competitive intelligence. Francezii pot să apeleaze 
la serviciile de informaţii statale, care au un mandat 
mult mai extins, urmărind și protejarea intereselor 
companiilor franceze, nu doar ale statului.

Consider că sunt două elemente esenţiale pentru 
mediul de afaceri românesc:

În primul rând să înţeleagă utilitatea informaţiilor 
pentru afaceri abordate în mod profesionist în 
creșterea performanţei și a competitivităţii. Să lase 
în urmă etapa „de amatori”, în care fiecare colecta și 
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leave behind the state of “amateurs” when each of 
them gathered and analysed the pieces of information 
by ear, the results, in many cases, being at the mercy 
of chance. 

Secondly, they should resort to solutions offered by 
business intelligence, but only to the legal and ethical 
ones. The possible failures would have harmful 
consequences making the Romanian business 
environment suspicious and opaque.

The Romanian Business Intelligence Professionals 
Association must be the guardian for good, legal and 
ethical practices. The association must require its 
own members to promote and respect the national 
laws in the field (even if rather rickety), as well as the 
international ones and especially its own deontology. 
Thus the companies will have an example to refer 
to when they develop specialised departments for 
business intelligence or when they sign contracts for 
such services. 

In the end I’d like to welcome the setting up of 
The Romanian Business Intelligence Professionals 
Association as a guarantee for the future development 
of this field in our country. If Romanian companies 
can exist without professional business intelligence, 
they can’t be competitive without it. 

analiza informaţii „după ureche”, deseori rezultatele 
fiind rodul întâmplării. 

În al doilea rând, să se orienteze către soluţii de 
informaţii pentru afaceri în adevăratul sens al 
cuvântului, adică înspre cele exclusiv legale și etice. 
Eventualele derapaje ar avea consecinţe dăunătoare 
pe termen lung, prin poluarea mediului de afaceri cu 
neîncredere și opacitate.

Asociaţia Specialiștilor în Informaţii pentru Afaceri 
trebuie să fie „gardianul” bunelor practici, legale 
și etice. ASIA trebuie să ceară propriilor membri 
să adere și să respecte legislaţia naţională (firavă 
de altfel) și internaţională, dar mai ales propriul 
cod deontologic. Atunci companiile vor avea un 
reper faţă de care să se raporteze când își dezvoltă 
compartimente specializate de informaţii pentru 
afaceri sau când contractează astfel de servicii.

În încheiere, doresc să salut iniţiativa formării 
Asociaţiei Specialiștilor în Informaţii pentru Afaceri 
ca premisă a dezvoltării domeniului în ţara noastră. 
Mediul de afaceri românesc poate subzista fără 
informaţii pentru afaceri profesioniste, dar nu poate 
avea un viitor competitiv fără acestea. 
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de/by Mihai Dinescu
Analist ICSS
ICSS analyst

Informaţiile pentru afaceri, ad fontes
Business Intelligence, Ad Fontes

From a historical point of view, business intelligence 
has played an important role in accelerating the rate 
of growth of western economies. Joseph Rodenberg1, 
without giving an exact date of its appearance, places 
its beginnings in America in the 60s-70s, when the 
concepts of marketing and strategic management, 
both derived from Igor Asnoff ’s theory regarding “the 
turbulences in the business field”2, took shape. Thus, 
the business plans started, gradually, to integrate the 
available intelligence about other competitors.

In the 80s and 90s, Michael Porter published 
several fundamental works about the business 
intelligence domain such as: “Competitive Strategy”, 
“Competitive Advantage”, “Porter on Competition” 
and “The Competitive Advantage of Nations” 3. Many 
of Porter’s concepts are still used when strategies are 
planned. 

In 1985, Leonard Fuld published “Competitive 
Intelligence: How to Get It, How to Use It” 4, a true 
bestseller for the professionals of business intelligence 
field.  The publication of Ben and Tamar Gilad’s “The 

Din perspectivă istorică, domeniul informaţiilor 
pentru afaceri a jucat un rol esenţial în accelerarea 
ritmului de creștere al economiilor occidentale. 
Fără să identifice cu exactitate începuturile acestui 
domeniu, Joseph Rodenberg1 îl plasează într-o primă 
fază în America anilor 60-70, odată cu apariţia 
noţiunilor de marketing și management strategic, 
ambele derivând din teoria lui Igor Ansoff privind 
„turbulenţele din mediul de business”2. Planurile 
de afaceri începeau astfel să integreze, gradual, 
informaţiile disponibile privind competitorii.

În anii 80-90, Michael Porter publică un număr 
de lucrări fundamentale în ce privește domeniul 
informaţiilor pentru afaceri, printre care 
„Competitive Strategy”, „Competitive Advantage”, 
„Porter on Competition” și „The Competitive 
Advantage of Nations”3. Multe dintre elementele 
inovatoare ale teoriei lui Porter sunt încă utilizate în 
elaborarea strategiilor.

În 1985, Leonard Fuld publica „Competitor 
Intelligence: How to Get It, How to Use It.”4, un 
adevărat bestseller în rândul profesioniștilor în 
informaţii pentru afaceri. Un alt moment de 
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Business Intelligence System”5 which presents the 
first organisational model for an intelligence position 
in a company is another important moment.

As regards the organisational aspect of business 
intelligence, the Society of Competitive Professionals, 
SCIP, was set up in 1986 and thus business 
intelligence started being implemented on a wide 
scale in the USA. The later changes in the statute of 
the organisation stand proof for the dynamism of 
this field. At the moment when it was set up, the goal 
of SCIP was to “help professionals develop expertise 
in collecting and analyzing information, disseminating 
competitive intelligence, and engaging decision-makers 
in a productive dialogue that creates organizational 
competitive advantage”6.

In 2003, SCIP, became ‘‘the global organization 
of choice for professionals engaged in competitive 
intelligence and related disciplines. SCIP will be the 
premier advocate for the skilled use of intelligence to 
enhance business decision-making and organizational 
performance”7. 

In 2005 again, the mission was changed to: “The 
mission of the Society of Competitive Intelligence 
Professionals is to enhance the success of our members 
through leadership, education, advocacy and 
networking”8. Since 2010 SCIP has been standing for 
Strategic & Competitive Intelligence Professionals. 

In the 90s Richard D’Aveny’s work “Hyper 
Competition” and C.K. Prahalad and Gary Hamel’s 
“Competing for the Future” appeared. The last 
two authors have also published several articles in 
Harvard Business Review. In Rodenberg’s opinion 
this was a period when business intelligence had a 

referinţă îl reprezintă publicarea primului model 
organizaţional al unei funcţii de informaţii pentru 
afaceri într-o companie în „The Business Intelligence 
System” al lui Ben și Tamar Gilad5.

În ce privește latura organizaţională a informaţiilor 
pentru afaceri, în 1986 se înfiinţează SCIP (Society 
of Competitive Intelligence Professionals), 
informaţiile pentru afaceri devenind un instrument 
de management implementat la scară largă în 
Statele Unite. Schimbările din statutul asociaţiei 
denotă dinamismul acestui domeniu. În momentul 
înfiinţării, misiunea SCIP avea în vedere „susţinerea 
specialiștilor în dezvoltarea expertizei privind 
culegerea și analiza informaţiilor, diseminarea 
produselor de intelligence competitiv și iniţierea 
unui dialog constructiv la nivelul decidenţilor pentru 
crearea avantajului competitiv organizaţional”6. 

În anul 2003, SCIP devenea „o organizaţie globală a 
specialiștilor din domeniul informaţiilor pentru afaceri 
și a disciplinelor conexe. SCIP își asuma rolul de lider 
în susţinerea unei utilizări calificate a informaţiilor 
pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor și 
a performanţei organizaţionale în mediul de afaceri”7. 

O nouă schimbare de statut a fost introdusă în anul 
2005, „misiunea SCIP fiind aceea de facilita succesul 
membrilor săi prin cultivarea abilităților de conducere, 
educaţie, susţinere și creare de reţele”8. Din iulie 
2010, SCIP devine acronimul pentru Strategic & 
Competitive Intelligence Professionals.

În ce privește anii 90, trebuie menţionată apariţia 
lucrării lui Richard D’Aveni, „Hyper Competition”, 
și a „Competing for the Future” de C. K. Prahalad 
și Gary Hamel, aceștia din urmă publicând frecvent 
articole în Harvard Business Review. În opinia lui 
Rodenberg, aceasta este perioada în care domeniul 
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major impact on the companies listed in Fortune Top 
500, gradually becoming a management tool.It must 
also be mentioned the fact that SCIP has been taking 
the necessary steps for the training of the specialists 
in the field. 

The first programs for professional certification 
started from the inception of the organisation, in 
1996, with the setting up of “The Fuld-Gilad-Herring 
Academy of competitive intelligence in Cambridge, 
Massachusetts, followed in 2004 by the “Institute 
for Competitive Intelligence”. Simultaneously, there 
have been made serious efforts to consolidate the 
position of business intelligence in the academic 
field. In this context, the efforts made by Blekhorn9, 
Fleisher10, Fuld, Prescott11 and MacGonable12 must 
be emphasized.

In order to keep the pace with the development of 
the field in North America, similar institutions have 
been set up in Europe too, starting with a master 
programme specialized in economic intelligence 
(Intelligence Economique et Management des 
Conaissance) at SKEMA Business School in Paris in 
1995. Since 2011, at the same school, there has been 
functioning the Centre for Global Intelligence and 
Influence and in Germany, the same year, there was 
set up a branch of SCIP. 

In Romania this field is in an incipient stage of 
development. In 2011, there came the official 
acknowledgement of the occupations of this 
field by listing: business intelligence expert and 
business intelligence manager in the Classification 
of Occupations in Romania and in June 2011 the 
standards for the two occupations were drawn up. 
Then the first training course -A Beginner Course for 
Business Intelligence Expert- was accredited and, in 

informaţiilor pentru afaceri a avut un impact major 
asupra companiilor din Fortune Top 500, fiind 
adoptat treptat ca instrument de management. De 
menţionat este și demersul SCIP în planul formării 
profesionale. 

Primul program de certificare profesională este creat 
odată cu înfiinţarea, în 1996, a „The Fuld-Gilad-
Herring Academy of Competitive Intelligence” în 
Cambridge, Masaachusets, urmată de „Institute for 
Competitive Intelligence”, fondat în 2004. Un efort 
substanţial a fost depus în tot acest timp și pentru 
consolidarea poziţiei domeniului informaţiilor 
pentru afaceri în spaţiul universitar. În acest 
context, trebuiesc amintite contribuţiile unor autori 
precum Blenkhorn9, Fleisher10, Fuld, Prescott11 și 
McGonagle12. 

Pentru a ţine pasul cu evoluţiile acestui domeniu în 
America de Nord, instituţii similare au fost create și 
în Europa, începând cu primul program de master 
specializat în intelligence economic (Intelligence 
Economique et Management des Connaissance) 
în cadrul SKEMA Business School din Paris, în 
anul 1995. Din septembrie 2011 funcţionează în 
cadrul aceleiași școli și Centrul pentru Intelligence 
Global și Influenţă (Le Centre Global Intelligence & 
Influence), iar începând cu anul 1995, o filială a SCIP 
funcţionează și în Germania.

În România, acest domeniu se află încă într-un 
stadiu incipient de dezvoltare. În mai 2011 se obţinea 
prima recunoaștere oficială a ocupaţiilor –expert 
informaţii pentru afaceri și manager informaţii 
pentru afaceri– prin introducerea acestora în 
nomenclatorul Clasificarea Ocupaţiilor din România 
pentru ca, în iunie 2011, să fie iniţiată întocmirea 
standardelor ocupaţionale a celor două ocupaţii din 
acest domeniu. A urmat apoi acreditarea primului 
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November 2011, the Romanian Business Intelligence 
Professionals Association  was founded.

Regarding the goals of this association, as they are 
stipulated in its statute Article 7, they aim to create 
a deontological framework which is to regulate 
the activity of the business intelligence experts, 
to promote and protect its members’ common 
professional interests, to ensure a high standard 
of qualification for its members and to establish 
and build up connections with other national and 
international organisations in order to promote this 
profession and its work methods.

The results show that the implementation of 
business intelligence by the advanced economies 
has proved successful. Well-known authors such as 
John Nolan and Joseph Rodemberg support the idea 
that the building of a business intelligence position 
in a company is highly beneficial but the true 
acknowledgement comes from the quasi-unanimous 
recognition of its advantage by the top managers in 
the West, South-East Asia and even Latin America. 
Maybe it is high time for the Romanian business field 
to adopt this vital instrument for making a company 
competitive and to adjust it to Romania’s reality.
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curs de formare profesională –Curs de iniţiere expert 
informaţii pentru afaceri– și înfiinţarea, în noiembrie 
2011, a Asociaţiei Specialiștilor în Informaţii pentru 
Afaceri (ASIA). 

Prin obiectivele Asociaţiei, potrivit Articolului 7 
din Statutul ASIA, s-a avut în vedere crearea unui 
cadru deontologic care să reglementeze activitatea 
specialiștilor români în informaţii pentru afaceri, 
promovarea și protejarea intereselor profesionale 
comune ale membrilor, asigurarea unui înalt nivel 
de calificare profesională a membrilor săi și stabilirea 
și dezvoltarea de legături cu organizaţii și organisme 
naţionale și internaţionale pentru promovarea acestei 
profesii și a metodelor de lucru.

Datele ne indică succesul implementării domeniului 
informaţiilor pentru afaceri în economiile dezvoltate. 
Autori consacraţi precum John Nolan și Joseph 
Rodenberg susţin ideea beneficiilor substanţiale 
pe care le poate aduce construirea unei funcţii de 
informaţii pentru afaceri într-o companie, dar 
adevărata recunoaștere derivă din cvasi-unanima 
recunoaștere venită din partea managerilor de top ai 
companiilor din Occident, Asia de Sud-Est și chiar 
America Latină. Poate că a sosit momentul ca și 
mediul de afaceri din România să integreze aceast 
instrument vital competitivităţii companiilor și să îl 
adapteze la realităţile românești.
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Business intelligence is a key tool, with a strategic 
impact, which can be used by the management 
of a company either by setting up a specialized 
department or by outsourcing or by combining 
these two options. Being such a sensitive field, it 
makes the companies reluctant to be transparent, 
but there can be found enough information in order 
to establish the general coordinates of the field.

A survey of Global Intelligence Alliance  (GIA, 
main actor of the competitive intelligence market) 
based on the answers of about 1000 companies 
(80% of them having annual profits of more than 
100 billion euros) shows a clear consolidation of 
business intelligence, as a natural component, 
perfectly integrated in a company. Thus, 76% of the 
respondents currently operate a business intelligence 
program and a third part of the remaining 24% intend 
to start such a program in the next twelve months.

The findings of this survey are not equally distributed 
at the global level, since neither the wealth nor 

de/by Ionuț Corduneanu
Membru fondator ASIA
ASIA founding member

O perspectivă globală asupra informațiilor pentru afaceri
Business Intelligence in the World

Informaţiile pentru afaceri sunt un instrument cheie, 
cu impact strategic, ce poate fi accesat de conducerea 
unei companii prin înfiinţarea unui departament 
specializat, prin externalizare sau prin combinarea 
precedentelor opţiuni. Importanţa acestui domeniu 
reduce disponibilitatea companiilor la transparenţă 
corporatistă, dar se pot găsi totuși suficiente 
informaţii pentru a se stabili parametrii generali ai 
acestuia.

Un sondajul al Global Intelligence Alliance  (GIA, 
jucător internaţional pe piaţa de competitive 
intelligence), bazat pe răspunsurile a aproximativ 
1.000 de companii (peste 80% dintre ele având 
venituri anuale depășind 100 de milioane de euro) 
indică consolidarea fermă a funcţiei informaţii 
pentru afaceri ca o componentă normală, integrată 
organic în companie. Astfel, 76% dintre respondenţi 
operează în mod curent un program de informaţii 
pentru afaceri, iar o treime din restul de 24% 
intenţionează să lanseze un astfel de program în 
următoarele 12 luni. 

Realitatea descrisă de acest sondaj nu este uniform 
distribuită la nivel global, după cum nici bogăţia 
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the level of the social development is the same 
everywhere. The great majority of the respondents 
are from Western Europe, North America and 
Asia-Pacific. The companies from Central and 
Eastern Europe, the CSI, Africa and the Middle 
East stand together, representing only 10% (fig. 1).   

It is also worth mentioning the fact that business 
intelligence is found in almost every economic field of 
the developed countries. The respondents come  from 
processing industries (21%), telecommunications, 
IT and media(11%), financial-banking field(9%), 
pharmaceutical industry(6%), retail field(6%), energy 
and environment(5%), transport(5%), auto(4%) a.s.o.

The validity of the option of systematically using 
business intelligence in order to obtain competitive 
advantages is demonstrated by the percentage of 
93% of the respondents (51% fully convinced) who 
consider that their company has benefited from it. 
78% of them consider that the investments in business 
intelligence have been profitable (16% can’t give an 
answer). These results are particularly significant since 
only 26% of the intelligence product beneficiaries 
were experts/specialists, while 74% of them 
belonged to the top and middle management (fig. 2).

33%

Top management
Middle management
Experts fig. 2

41% 26%

sau nivelul de dezvoltare socială nu sunt aceleași 
peste tot. Respondenţii sunt preponderent din 
Europa Occidentală, America de Nord și Asia-
Pacific. Companiile din Europa Centrală și de Est, 
spaţiul CSI, Africa și Orientul Mijlociu reprezintă, 
împreună, sub 10% (fig. 1).

Western Europe

fig. 1
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De asemenea, trebuie remarcat faptul că informaţiile 
pentru afaceri sunt relativ uniform distribuite în 
tot spectrul economic specific ţărilor dezvoltate. 
Respondenţii provin din industrii prelucrătoare – 
21%, telecomunicaţii, IT și media – 11%, financiar-
bancar – 9%, sectorul farmaceutic – 8%, servicii – 7%, 
sectorul chimic – 6%, retail – 6%, energie&mediu – 
5%, transport – 5%, auto – 4% ș.a.

Validitatea opţiunii de a folosi sistematic informaţiile 
pentru afaceri în obţinerea de avantaje competitive 
este demonstrată de procentul de 93% (51% puternic 
convinși) dintre respondenţii care consideră că 
organizaţia lor a beneficiat în urma utilizării acestora. 
78% au considerat că investiţiile în informaţii pentru 
afaceri au fost profitabile (16% nu pot aprecia). 
Aceste procente sunt cu atât mai importante cu cât 
doar 26% dintre beneficiarii produselor informative 
au fost experţi/executanţi, faţă de  74% middle și top 
management (fig. 2).
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Indicatorii de mai sus subliniază importanţa, 
utilitatea și răspândirea folosirii informaţiilor pentru 
afaceri în companiile moderne de tip occidental. 
Sondajul citat prezintă însă și profilul unui 
compartiment specializat pe domeniu. Astfel, 18% 
dintre companii externalizează această funcţie, 26% 
o descentralizează la nivelul altor compartimente 
(vânzări, marketing, achiziţii etc.), dar 56% preferă 
să înfiinţeze un compartiment central specializat.

Majoritatea companiilor încadrează aceste 
compartimente cu până la cinci persoane cu funcţii 
exclusiv în domeniul informaţiilor pentru afaceri, 
dar există și companii care consideră că este rentabil 
să angajeze resurse umane mult mai substanţiale în 
această direcţie (în fig. 3 de pe pagina următoare, 
pe orizontală este numărul angajaţilor cu normă 
întreagă în informaţii pentru afaceri).

Eficienţa costurilor în dezvoltarea și operarea unei 
funcţii de informaţii pentru afaceri rezultă și din 
bugetele alocate acestora, coroborate cu intenţia de 
a menţine sau spori aceste bugete într-o perioadă 
de dificultăţi financiare la nivel global. Astfel, peste 
jumătate dintre respondenţi își „acoperă” costurile de 
operare a funcţiei de informaţii pentru afaceri cu mai 
puţin de 200.000 de euro (fără cheltuieli de resurse 
umane). 

Desigur, există și companii care consideră profitabilă 
alocarea unor sume mult mai mari, de ordinul 
milioanelor sau chiar zecilor de milioane de euro, 
ceea ce face ca media bugetară să fie de aproximativ 
1 milion de euro (în graficul de mai jos pe orizontală 
sunt trecute bugetele de operare, prezentate în paralel 
cu/fără costuri de resurse umane).

De asememnea, există o polarizare geografică a 
alocărilor bugetare (fără resurse umane): America de 

The above percentages emphasize the importance, 
utility and widespread use of business 
intelligence by the modern companies. 18% of 
the companies use outsourcing for it, 26% of 
them incorporate it in other departments (sales, 
marketing, acquisitions ones etc.) and 56% of the 
companies have set up a special department for it.

Most companies with such departments hire up to 
five employees to deal only with business intelligence. 
However, there are other companies that consider it is 
more profitable to have such well-staffed departments 
(fig. 3, on the next page, shows the number of full-
time employees involved in business intelligence).

The fact that developing and managing positions in 
business intelligence is cost-effective is proved by the 
budgets allotted to them along with the intention to 
sustain or even increase these budgets despite the 
financial difficulties at the global level. Thus, more 
than half of the respondents say that the expenses for 
a business intelligence position are less than 200,000 
euros (without the expenses for human resources).

There are companies that consider a profitable 
business this type of investment, millions or 
even tens of millions of euros, which means that 
the average sum is about 1 million euros (in the 
chart below on the horizontal line there can be 
seen the budgets managed for such positions, 
with/without the cost of human resources).

There is also a geographical polarization. The sums 
allotted (without the expenses for human resources) 
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in North America are the most generous, 1,5 million 
euros, while Western Europe, Asia-Pacific and the 
Middle East invest an average sum of 1 million 
euros and Eastern Europe sets a sad record being, 
with its lowest budgets (a few thusands of euros) the 
champion of lack of interest for business intelligence 
(fig. 4). 

Despite the not-too-optimistic financial and economic 
predictions, only an insignificant percentage (3%) of 
companies intend to reduce the budgets alloted for 
business intelligence. On the contrary, most of them 
(64%) intend to increse, moderately (50%) or even 
significantly (14%), such budgets (fig. 5). 

The competitive companies have understood a 
principle well known to the military leaders for 
centuries: when economic resources dwindle and  
the combat force (the army as a whole) is reduced, it 
is the force multiplier (intelligence service) that has 
to be increased in order to fulfil the same tasks, or 
even more, with the same means. 

From what has been presented above,  we can see  
that, for the western market  economies, business 
intelligence is no longer an experiment but has 
become a tool currently  used by society. Strict 
economic reasons (the ratio cost/benefit) have led to 
its acceptance. 

Nord alocă cele mai generoase medii bugetare (1,5 
milioane de euro), Europa Occidentală, Asia-Pacific 
și Orientul Mijlociu sunt relativ grupate la plafonul 
de 1 milion de euro, iar Europa Centrală și de Est 
este „campioana” lipsei de interes faţă de informaţiile 
pentru afaceri, cu bugete minime (câteva mii de 
euro), (fig. 4). 

În ciuda predicţiilor financiare și economice nu 
foarte optimiste, în viitorii doi ani doar un procent 
nesemnificativ (3%) dintre companii intenţionează 
să reducă bugetele alocate informaţiilor pentru 
afaceri, majoritatea (64%) intenţionând să le crească 
moderat (50%) sau chiar semnificativ (14%), (fig. 5). 

Companiile competitive au înţeles un principiu de 
necontestat, cunoscut de altfel liderilor militari din 
toate timpurile: când resursele economice scad, se 
reduce forţa operațională (armata în ansamblu), dar 
trebuie crescut multiplicatorul de forţă (serviciul de 
informaţii), astfel încât, cu mai puţin, să se poată 
îndeplini aceleași misiuni sau mai multe.
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This article can’t allow us to extend the comparison 
of the above survey with other surveys conducted 
years before, but we can say that there is a marked 
ascendancy trend in using business intelligence. 

The big companies, after testing these models on the 
market, hurry to put them into practice in the fields 
with great economic potential (and implicitly profit), 
namely the emergent and less mature markets. In 
the next two years, the one thousand respondent 
companies have mentioned these countries in the 
following order: China (and Taiwan), Asia-Pacific, 
Latin America, Eastern Europe and the CIS (fig. 6).

For Romania, it means that the local companies and 
the foreign corporations active here  have to introduce  
a strong performance multiplier. Thus, those who 
will be the fastest to assimilate business intelligence 
will gain a substantial competitive advantage, similar 
to a technological leap of one or two generatios.

In the end, I’d like to emphasize again that business 
intelligence is both a necessity and an opportunity 
for the business environment and it is not only a fad 
en vogue. 

Din cele prezentate mai sus putem concluziona că, în 
economiile de tip occidental, practica informaţiilor 
pentru afaceri a depășit stadiul experimentelor 
izolate, devenind un instrument utilizat curent, 
parte a stării de normalitate. Acceptarea ei s-a făcut 
pornind de la criterii strict economice (raport cost/
beneficiu) și există încă potenţial de creștere. 

Acest articol nu dispune de spaţiul necesar comparării 
sondajului citat cu cele din anii anteriori, analiză ce 
ar indica o tendință accelerată a impunerii acestui 
domeniu.

După ce au testat aceste modele funcţionale pe 
pieţele proprii, marile companii se grăbesc să le 
pună în aplicare în spaţiile cu cel mai mare potenţial 
de creștere economică (și implicit profit), adică 
pieţele emergente sau cu nivel de maturitate redus. 
Chestionate cu privire la „zonele geografice asupra 
cărora își vor concentra activităţile de informaţii 
pentru afaceri în următorii doi ani”, cele 1.000 de 
companii respondente au indicat: 1. China (+Taiwan), 
2. Asia-Pacific, 3. America Latină, 4. Europa de Est și 
CSI (fig. 6). 

Pentru România acest fapt înseamnă introducerea 
unui puternic multiplicator de performanţă la nivelul 
firmelor și corporaţiilor străine ce activează pe piaţa 
internă. Astfel, cine va asimila cel mai rapid practicile 
specifice funcţiei de informaţii pentru afaceri va 
obţine, până la generalizarea acestora, un avantaj 
competitiv substanţial, similar unui salt tehnologic 
de una sau mai multe generaţii (va trage cu pușca, 
când alţii încă folosesc arcul).

În încheiere, doresc să reafirm înţelegerea 
informaţiilor pentru afaceri ca o necesitate și 
oportunitate actuală la nivelul mediului de afaceri, și 
în niciun caz ca o preocupare la modă, de moment. 

1. Greater China

2. Asia-Pacific

3. Latin America

4. Eastern Europe & CIS

5. Middle East

6. North America

7. Africa

8. Western Europe

9. Northern Europe

fig. 6
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2. Este vorba de cei 75% de respondenţi care au programe 
de informaţii pentru afaceri.
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With no doubt, the current global economic 
downturn has caused, among others, a certain 
increase in competitiveness across the business 
spectrum. As always in times of crisis and uncertainty, 
the boundary between what should and what should 
not be done in business becomes blurry. 

Therefore, this article aims at providing a brief 
and much needed point of departure in a future 
discussion on the legal and ethical aspects of business 
and competitive intelligence.

Contrary to the common belief that business is 
an amoral activity (devoid of any ethical or moral 
dimension), business ethics is an established field 
of study. Just like any other human activity, business 
has a moral dimension as well. As the primary 
motive beyond business is profit, which is a perfectly 
acceptable end to most, the means to achieve this 
goal might be a problem.

The judgment on the ethics of business intelligence 
is strongly related to the moral framework of the 
business environment at large. By default, the 

Fără îndoială, declinul economic global actual a cauzat, 
printre altele, o anumită creștere a competitivității în 
tot spectrul afacerilor. Ca întotdeauna, în timpuri de 
criză și nesiguranță, diferența dintre ce ar trebui și ce 
nu ar trebui făcut în afaceri se estompează.  

Așadar, acest articol urmărește să furnizeze un 
scurt și necesar punct de pornire pentru o discuție 
viitoare privind aspectele legale și etice ale business 
intelligence și competitive intelligence. 

Contrar concepției obișnuite că domeniul afacerilor 
este un domeniu amoral (lipsit de orice dimensiune 
etică sau morală), etica afacerilor este un domeniu 
bine stabilit. Ca orice altă activitate umană, afacerile 
au și o dimensiune morală deoarece motivul 
primordial în afaceri este profitul ceea ce este un 
scop perfect acceptat de aproape toată lumea, dar 
mijloacele de atingere a acestui obiectiv pot însă 
deveni o problemă. 

Judecata asupra eticii informațiilor pentru afaceri este 
puternic legată de cadrul moral, mai larg, al mediului 
de afaceri. Prin definiție, scopul informaților pentru 

de/by Mihai Dinescu
Analist ICSS
ICSS analyst

Legal și etic în Business Intelligence
Legal and Ethical Aspects in Business Intelligence
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afaceri este de a susține managerii să-și evalueze 
competitorii, și mediul  de afaceri și tehnologic ce-l 
înconjoară. Aceasta duce la formarea capacității de a 
evita surprizele, a prevedea schimbările în domeniul 
relațiilor de afaceri, la identificarea șanselor, la 
anticiparea strategiei rivalilor precum și la dezvoltarea 
unui plan de afaceri de success. În definitiv, toate 
aceste elemente au ca scop stimularea eficienței și 
eficacității afacerilor ceea ce face ca acestea să fie mai 
profitabile. În concluzie, beneficiul nu este numai al 
omului de afaceri, ci și al societății1. 

Cu toate acestea, este necesar să combatem unele 
zvonuri privind statutul legal al activităților de 
competitive intelligence, deoarece este posibil ca 
unele fime să manifeste o rezistență serioasă față 
de angajarea în acest domeniu, deși acesta este vital 
pentru capacitatea lor de a fi competitivi pe piață. 

Dar, înainte de aspectele legale ale informațiilor 
pentru afaceri, trebuie să existe un standard etic 
pentru realizarea acestor activități care, uneori, 
este mai restrictiv decât legea însăși. Din această 
perspectivă, codul etic introdus de Asociația 
Profesioniștilor în Intelligence Strategic și Competitiv 
(SCIP) este un valoros punct de referință. De fapt, 
standardul etic nu este o barieră insurmontabilă în 
obținerea informațiilor de care avem nevoie într-o 
societate deschisă.

purpose of business intelligence is to support 
managers assess their competition, the business and 
technological environment surrounding them. This 
leads to building the capacity to avoid surprises, 
forecast changes in business relationships, identify 
opportunities, predict a competitor’s strategy, as well 
as to develop a successful business plan. After all, 
these motives are aimed at boosting the efficiency and 
effectiveness of business and hence making it more 
profitable. Consequently, it is not only the owner 
who enjoys the befits, but also the entire society1. 

Nevertheless, there is also a need to argue against 
the rumors about the legal status of competitive 
intelligence operations, due to a highly possible 
reluctance of some firms to engage in this domain, 
although it is of high importance for their capacity to 
compete on the market.

But prior to the legal aspects of business intelligence, 
there must also be an ethical standard for conducting 
such operations, sometimes more restrictive than 
the law itself. From this perspective, the Code of 
Ethics put forward by the Strategic and Competitive 
Intelligence Professionals (SCIP) serves as a valuable 
benchmark. In fact, the ethical standard does not 
act as a major barrier in getting the information you 
need in an open society. 

•	 To continually strive to increase the recognition and respect of the profession.
•	 To comply with all applicable laws, domestic and international.
•	 To accurately disclose all relevant information, including one’s identity and 

organization, prior to all interviews.
•	 To avoid conflicts of interest in fulfilling one’s duties.
•	 To provide honest and realistic recommendations and conclusions in the execution 

of one’s duties.
•	 To promote this code of ethics within one’s company, with third-party contractors 

and within the entire profession.
•	 To faithfully adhere to and abide by one’s company policies, objectives and guidelines.

Strategic and 
Competitive 
Intelligence 
Professionals’ 
Code of 
Ethics
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Prezentările deformate, de exemplu, pot constitui 
o dilemă etică pentru unii indivizi atunci când este 
vorba de metodele informațiilor pentru afaceri deși 
acestea nu reprezintă niciun fel de risc legal. Acestea 
nu ar trebui să ne preocupe într-un mediu „bogat 
în ținte’’ în care indivizii au o atitudine suficient de 
deschisă pentru a obține informații fară a-și forma o 
imagine deformată despre ei înșiși.

Mai mult, normele etice ale acestei profesii nu 
ar trebui să fie o preocupare majoră atâta timp 
cât întreaga streategie a afacerilor urmează să se 
desfașoare în mod legal și fără niciun fel de intenție 
de încălcare a legii. În consecință procesul de 
culegere de informații se va realiza întotdeauna legal 
atunci când este vorba despre business intelligence și 
competitive intelligence.

Din punct de vedere strict legal activitățile de 
informații pentru afaceri nu trebuie niciodată să intre 
sub incidența legislației privind spionajul economic. 
SUA au făcut muncă de pionierat în acest domeniu 
cu „The Economic Espionage and Protection of 
Proprietary Information Act” (EEA) scoțând delictul 
de violare a secretului de afaceri și pe cel de furt de 
informații private de sub jurisdicția autorităților 
locale și statale și trecându-le sub jurisdicția 
autorităților federale. Nu există niciun echivalent 
al acestei legi în legislația Uniunii Europene și nici 
în legislația românească, deși există mai multe legi 
separate care incriminează spionajul economic. 

Este de asemenea necesar să menționăm că normele 
etice sau morale care se referă la business intelligence 
și competitive intelligence nu îi vor opri niciodată pe 
„băieții răi” care sunt întotdeauna gata să acționeze 
în afara cadrului legal. Chiar dacă ar exista o legislație 
solidă împotriva spionajului economic, companiile 
nu ar trebui să se bazeze numai pe institutiile legale 

Misrepresentation, for instance, acts as an ethical 
dilemma for some people when it comes to the 
methods of business intelligence, without carrying 
legal risks as well. This should not be of any concern 
in a ‘target-rich environment’ where people have a 
sufficiently open attitude in order to get information 
from them without misrepresenting yourself. 

Moreover, the ethics of this profession should not 
be of primary concern as long as the entire business 
strategy is meant to be carried out in a legal way 
and without a prior intention to break the law. In 
consequence, the process of information gathering 
will always be carried out legally when it comes to 
business and competitive intelligence. 

From a strictly legal point of view, business 
intelligence operations must never fall under the 
incidence of the legislation on economic espionage. 
The US pioneered in this respect with The Economic 
Espionage and Protection of Proprietary Information 
Act (EEA) of 1996, taking the crimes of trade-secrets 
violations and theft of proprietary information from 
the jurisdiction of local and state authorities to the 
federal level. There is no equivalent to the American 
EEA in the EU law, neither in the Romanian 
legislation, although a set of separate legislative acts 
incriminate the economic espionage.

It is also worth mentioning that an established set 
of legal and ethic norms referring to business and 
competitive intelligence will never deter the “bad 
guys” who will always lean towards playing outside 
the legal mainstream. Thus, despite a solid body of 
legislation against economic espionage, companies 
should never rely solely on law enforcement 



331/2012

institutions, with their limited budgets and 
manpower resources. In any case, whether your firm 
is active in a developed economy or in an emerging 
market, a competitive counter-intelligence function 
within the company still remains the best shelter 
from such external threats. 

There is always a degree of probability that some of 
your competitors might be willing to break into your 
office or computer system, to bribe or to bug your 
conference room, with little chances for an eventual 
investigation carried out by state authorities. More 
on the topic of competitive counter-intelligence will 
be discussed in the following articles.

However, as John Nolan puts it, “when it’s all said and 
done, it comes down to the points of your own moral 
and ethical compass”2. There is no question that 
business and competitive intelligence professionals 
must bear in mind the existenceof a legal and ethical 
framework to which they must abide, as well as 
the risks brought by unlawful business behavior. 
Sometimes it is simply not enough to think about 
what is the legal thing to do, but also about what is 
the right thing to do. In the long run, abiding to an 
ethical framework in business will prove to be the 
most rational choice for all actors involved. Only this 
will keep a healthy and trustful business environment 
and no one will risk falling in his own traps.
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care au bugete și resurse umane limitate. În orice 
caz, dacă compania dumneavoastă este activă într-o 
economie dezvoltată sau pe o piață emergentă, 
componenta de competitive counter intelligence din 
interiorul unei companii rămâne totuși cea mai bună 
protecție împotriva amenințărilor externe. 

Există întotdeauna o anumită probabilitate ca unii din 
competitori să își dorească să pătrundă în biroul sau 
calculatorul dumneavoastră, să apeleze la mită sau să 
pună microfoane în sala de ședințe, fiind șanse foarte 
mici ca autoritățile de stat sa inițieze o investigație în 
astfel de cazuri. Alte aspecte ale competitive counter 
intelligence vor fi discutate în articolele următoare 
din această revistă. 

Totuși, așa cum spunea John Nolan „când s-a spus și 
s-a făcut totul, restul rămâne la latitudinea propriilor 
noastre valori etice și morale”2. Nu este nicio îndoială 
că profesioniștii din domeniul business și competitive 
intelligence trebuie să aibă permanent în minte cadrul 
legal și etic pe care trebuie să-l respecte precum și 
riscurile pe care le poate produce încălcarea legii. 
Uneori nu este suficient să avem în vedere doar ceea 
ce este legal de făcut ci trebuie să avem în vedere și 
ce este corect. Pe termen lung, respectarea cadrului 
etic în afaceri se va dovedi cea mai rațională opțiune 
pentru toți actorii implicați. Numai astfel va exista un 
mediu de afaceri sănătos și de încredere și nimeni nu 
va risca să cadă în propria sa cursă.
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“If a man does not know to what port he is steering, no 
wind is favourable” (SENECA)

In Romania, business intelligence is at the 
beginning. However, some important steps 
have already been made: the writing into the 
Classification of Occupations in Romania of two 
new occupations (business intelligence expert 
and business intelligence manager), the drawing 
up of the respective occupational standards, the 
accreditation of the first coursers in the field and 
the setting up of the Romanian Business Intelligence 
Professionals Association. These have been nothing 
else but common steps or “forms” to be taken at the 
beginning. 

Since Romania entered its modern age, the 
Romanian society has been under the sign of Titu 
Maiorescu’s theory of “forms without substance”. 
Referring to the artificial modernization of Romania, 
Titu Maiorescu said: “under no circumstances should 
we draw up regulations, tables of organization and 
fees for the members of an association unless the desire 
to associate comes from its vey members; it is no use 
setting up academies with departments, with solemn 

„Celui care nu știe încotro navighează, niciun vânt 
nu-i este favorabil” (SENECA)

În România, informaţiile pentru afaceri sunt la 
început de drum. Au fost făcuţi deja mai mulţi 
pași importanţi: introducerea în nomenclatorul 
Clasificarea Ocupaţiilor din România a două noi 
elemente („expert informaţii pentru afaceri” și 
„manager informaţii pentru afaceri”), elaborarea de 
standarde ocupaţionale pentru acestea, acreditarea 
primelor cursuri în domeniu și chiar lansarea 
Asociaţiei Specialiștilor în Informaţii pentru Afaceri. 
Dar aceștia sunt doar pași iniţiali, „forme” potrivite 
pentru un domeniu embrionar.

De la începuturile modernităţii sale, societatea 
românească a stat sub zodia teoriei „formelor fără 
fond” a lui Titu Maiorescu. Acesta spunea, referindu-
se la modernizarea artificală a României, că „[...]
mai bine să nu facem deloc statutele, organizarea, 
membrii onorarii și neonorați ai unei asociațiuni decât 
să le facem fără ca spiritul propriu de asociare să se 
fi manifestat cu siguranță în persoanele ce o compun; 
mai bine să nu facem deloc academii, cu secțiunile lor, 

de/by Ionuț Corduneanu
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ASIA founding member
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meetings and inauguration speeches and annals unless 
they stem from a genuine scientific maturity which 
gives them reason for being”1.

That is why the next steps in order to develop business 
intelligence are to be well thought of. It is necessary 
“to fill up”the forms we have already built, but to fill 
them up with valuable things, with professionals. 
Unless we act like this we will have only “a business 
intelligence fad” which as any fad will be ephemeral.  
Fortunately, the genuine and natural development of 
business intelligence filed depends, mainly, on one 
single element: the strategic option of the business 
managers to use the intelligence products in view to 
either take a decision or substantiate their strategies. 
The business men are the ones to take advantage, 
control and grant a healthy development of the 
business intelligence filed. 

It is a must for the pioneers of this field to prove, from 
the very beginning, that they are able to provide a 
strategic option to the beneficiaries. Unless they 
prove they can provide a competitive ROI (Return 
on Intelligence), business intelligence may become 
a peripheral activity with an academic patina, but 
severed from the pragmatic world of business, 
namely from its main mission. 

Why business intelligence can develop in Romania?

There are three premises which support our 
confidence in the development of business 
intelligence:

1. The ability of the business managers to rapidly 
pinpoint a pragmatic and efficient solution to 
their main need: to take decisions with full 

cu ședințele solemne, cu discursurile de recepțiune, cu 
analele pentru elaborate decât să le facem toate aceste 
fără maturitatea științifică ce singură le dă rațiunea 
de a fi”1.

Acesta este motivul pentru care pașii următori ai 
dezvoltării informaţiilor pentru afaceri trebuie să fie 
bine cumpăniţi. Este necesar să „umplem” formele 
deja dezvoltate, dar să le umplem cu valoare, cu 
profesioniști. Altfel, vom avea o modă a „informaţiilor 
pentru afaceri” și, ca orice modă, va fi trecătoare. Din 
fericire, dezvoltarea reală și naturală a domeniului 
informaţiilor pentru afaceri depinde, în esenţă, de 
un singur element: opţiunea strategică a managerilor 
de a folosi produse informative (intelligence) în 
luarea deciziilor și pentru sprijinirea operaţiunilor. 
Oamenii de afaceri sunt beneficiarii, cenzorii și 
garanţii unei dezvoltări sănătoase a domeniului 
informaţiilor.

Primii jucători în zona informaţiilor pentru afaceri 
trebuie să furnizeze această opţiune strategică pentru 
beneficiari. Dacă nu dovedim că putem produce 
un ROI competitiv (citit ca Return On Intelligence), 
informaţiile pentru afaceri vor fi doar o preocupare 
de nișă, cu lustru academic, dar ruptă de lumea 
pragmatică a mediului de afaceri, adică de scopul ei 
cardinal.

De ce se va dezvolta domeniul informaţiilor pentru 
afaceri în România?

Încrederea în viitorul domeniului informaţiilor 
pentru afaceri în România se bazează pe trei premise:

1. Capacitatea managerilor (în special la 
nivelul de senior/top) de a recunoaște rapid 
o soluţie pragmatică și eficientă la principala 
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knowledge in uncertain circumstances. In 
the last twenty years, the Romanian business 
environment has developed significantly, and 
the financial-economic crisis has proved that 
only those who are the best performers, the best 
informed and the best adjusted can survive. 
The “romantic” age of the Romanian business 
environment has come to an end and now the 
competition for customers and resources is 
tough. 

2. The capacity of the business intelligence 
providers to offer legal and effective solutions 
to the business environment. The novelty of this 
activity for the Romanian business environment 
doesn’t mean that the pioneers of this filed 
have no connection with the intelligence filed 
at large. On the contrary. In fact, in the USA, 
business intelligence was “invented” by former 
professionals of the government intelligence 
agencies who migrated to the private sector 
bringing their experience and knowledge in the 
field. Their success has been great: 20-30years 
later, the American symbiosis between business 
and intelligence is indestructible; and the former 
government intelligence professionals have 
become a minority among the numerous ones 
who graduated from competitive intelligence 
programs. 

Some critics may contest the American 
experience saying that “Romania is not the 
USA”, but the main question we should answer is 
this: ”Can Romanian intelligence professionals, 
coming from the government or private training 
intelligence agencies, support business activities 
and decisions with customized intelligence 
products?” The answer is “Yes, they can”. They 
can because they have got a vast experience in 

lor nevoie: luarea de decizii în cunoștință de 
cauză în condiţii de incertitudine. Mediul de 
afaceri românesc a evoluat substanţial în ultimii 
20 de ani, iar  anii de criză financiar-economică 
sunt o probă căreia numai cei mai performanţi, 
informaţi și adaptabili îi pot supravieţui. Epoca 
„romantică” a mediului de afaceri românesc 
a apus, crescând accelerat concurența pentru 
acces la clienţi și resurse.

2. Capacitatea furnizorilor de informaţii 
pentru afaceri de a oferi soluţii  eficiente 
mediului de afaceri (dimensiunea legală și 
etică este implicită). Noutatea informaţiilor 
pentru afaceri în România nu înseamnă că 
primii practicanţi ai acestui domeniu nu sunt 
profesioniști în informaţii, ca domeniu mai larg. 
De altfel, în SUA informaţiile pentru afaceri au 
fost „inventate” tot de foști profesioniști din zona 
informaţiilor guvernamentale care au migrat 
în mediul privat, îmbogăţindu-l cu experienţa 
și cunoștinţele lor de intelligence. Rezultatul a 
fost un succes complet: 20-30 de ani mai târziu, 
simbioza americană dintre afaceri și informaţii 
este ireversibilă, iar foștii lucrători în informaţii 
guvernamentale au devenit o minoritate printre 
„civilii” formaţi în numeroase programe de 
competitive intelligence. 

Exemplul SUA poate fi contestat de unii cârcotași 
cu argumentul „România nu e SUA”, dar esenţa 
celei de-a doua premise este următoarea: „Pot 
profesioniștii români în informaţii, provenind 
din zona guvernamentală, sau formaţi în mediul 
civil, să sprijine operaţiuni și decizii de afaceri, 
cu produse informative specializate?” Răspunsul 
este „Da, pot!”. Pot deoarece au o bogată 
experiență în domeniul informațiilor și, deși nu 
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intelligence, and even though they have never 
worked in business, they can easily adjust they 
knowledge to this field.

3. The speeding of the information assimilation 
at the individual and social level. Technological 
development has dramatically speeded up the 
rate of change. If, during Maiorescu’s century it 
took a change two or three generations to occur, 
now it takes only two or three years. Numerous 
present business experiences would have 
seemed from a Sci-Fi novel twenty years ago 
(e-mail, PowerPoint presentation, smartphone). 
Never before in the history of mankind, has the 
access to knowledge been easier than it is now. 
In consequence, the necessary “material” to fill 
up the forms is here, at hand. 

Having in view the above-mentioned perspectives 
we can also notice that there is a market (with 
a great potential but unaware of the business 
intelligence field) which needs a product (with 
professionals able to draw up informative reports) 
and a favourable external background (the 
technological level stimulates development and the 
economic crisis increases market demand), these are 
the right premises that can grant the development 
of a successful field under the auspices of market 
economy. 
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au lucrat în mediul de afaceri, pot cu ușurință să-
și adapteze cunoștințele la acest domeniu.

3. Accelerarea procesului de asimilare a 
informaţiei noi la nivel social și individual. 
Evoluţia tehnologică a accelerat dramatic ritmul 
schimbărilor. Ceea ce se putea face în secolul 
lui Maiorescu pe parcursul a 2-3 generaţii, 
se întâmplă acum în câţiva ani. Numeroase 
practici de afaceri erau de domeniul SF în urmă 
cu 20 de ani (e-mail, prezentare PowerPoint, 
smartphone), iar acum sunt practici curente. 
Accesul la cunoaștere nu a fost nicicând mai facil 
în istoria omenirii. Astfel, producerea de „fond”, 
care să umple rapid formele este o perspectivă 
reală.

Privind în ansamblu cele trei premise de mai sus 
observăm că există o piaţă care are nevoie (cu 
un potenţial uriaș, dar neinformată cu privire la 
domeniu), un produs (cu profesioniști capabili 
să întocmească materiale informative) și un 
cadru extern propice (nivelul tehnologic permite 
dezvoltarea, iar criza economică accentuează nevoia 
pieţei). Adică exact combinația optimă dezvoltării 
unui domeniu de succes în condiţiile unei economii 
de piaţă.
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“To prevent is better than to treat”

The theorists of the business intelligence field haven’t 
reached  a unanimously  accepted definition for 
competitive counter intelligence (CCI) and they have 
preferred to define it in contrast with the concept of 
competitive intelligence (CI). 

Starting from the accepted definition of the CI,  we 
may consider that CCI represents the operational 
and dynamic concept contrary to that of CI. To 
understand the CCI concept it is essential to answer 
the following three questions:

- What should be protected?
- How should what we have to protect be protected?
- How long should it be protected?

All these can be considered both from the perspective 
of the CCI offensive and defensive operations. At the 
same time with the systemic approach of the answers 
to the three questions above, it is important for us to 
understand the CI process as a developing one, the 
same way John Nolan presented it and which follows 
this logic:

Contrainformațiile Competitive 
Competitive Counter Intelligence

„A proteja este mai bine decât a trata”

Teoreticienii domeniului business intelligence nu au 
ajuns la o definiţie unanim acceptată a conceptului 
de contrainformaţii competitive (CCI) și au preferat 
descrierea acestuia prin contrapunere explicativă 
la conceptul de competitive intelligence (CI).  

Pornind de la definiția acceptată a CI, se poate 
considera că CCI reprezintă conceptul operaţional 
și dinemic, opus celui de competitive intelligence. 
Fundamental pentru înţelegerea conceptului CCI 
este răspunsul la următoarele trei întrebări:

- Ce trebuie protejat?
- Cum se protejează ceea ce trebuie protejat?
- Cât să dureze protecţia?

Toate aceste aspecte pot fi considerate atât din 
perspective operaţiilor ofensive ale CCI cât și a celor 
de natură defensivă. Concomitent cu abordarea 
sistemică a răspunsurilor la cele trei întrebari de mai 
sus, se impune înţelegerea în dinamică a procesului 
CCI, așa cum l-a prezentat John Nolan și care 
urmează logica:
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•	 define the requirements demanded by the 
counter intelligence protection of the business 
unit;

•	 make a complex assessment of the competitors;
•	 make a complex analysis of the vulnerabilities 

and the importance of the business unit which 
is to be protected;

•	 design and develop a system of counter measures;
•	 put into practice the counter measures;
•	 gather counter intelligence,  process  and analyse 

the CCI components;
•	 disseminate the CCI intelligence and prepare the 

next CCI cycle.
 
If a CI specialist gathers, transmits, integrates, 
processes and disseminates specific business 
intelligence products regarding direct, indirect or 
potential competitors on the market, a CCI specialist 
tries to stop, discourage, limit or monitor the specific 
CCI activities carried out by another company, 
activities in progress or possible to be developed in a 
certain period of time.
 

This can be achieved by:

•	 monitoring the open sources of information 
regarding a rival company;

•	 starting dissimulation and misinformation 
operations in order to mislead direct, indirect or 
potential competitors as well as other companies 
which, although at a certain moment may seem 
uninterested, can become market competitors at  
any time;

•	 monitoring the activity of the CI experts who 
belong to other bodies that can be a threat to the 
respective company;

•	 cooperating, at the institutional level, with people 
such as a PR or the company spokesperson, 

•	 definirea cerinţelor implicate de protecţia 
contrainformativă a unui obiectiv;

•	 evaluarea complexă a competitorilor;
•	 analiza complexă a vulnerabilităţilor și 

atractivităţii obiectivelor ce se doresc a fi 
protejate;

•	 proiectarea și dezvoltarea sistemului de 
contramăsuri;

•	 angajarea sistemului de contramăsuri;
•	 culegerea de contra-informaţii, procesarea și 

analiza informaţiilor de natură CCI;
•	 diseminarea informaţiilor de natură CCI și 

pregătirea trecerii la un nou proces (ciclu) CCI.  
     
Dacă un specialist în CI culege, transmite, integrează, 
procesează și diseminează produse specifice 
informaţiilor pentru afaceri din zona competitorilor 
direcţi, indirecţi sau potențiali din piaţă, un specialist 
în CCI încearcă să stopeze, descurajeze, limiteze sau 
să monitorizeze activităţile specifice structurilor 
de CI ale unei alte companii iniţiate sau posibil a fi 
inițiate direct, indirect sau virtual într-un interval 
previzibil de timp. 

Acest lucru poate fi realizat prin:

•	 monitorizarea informaţiilor din surse deschise 
privind o companie competitoare;

•	 iniţierea unor operaţii de mascare-dezinformare 
ţintite, cu scopul inducerii în eroare a 
competitorilor direcţi, indirecţi sau potențiali, 
precum și a altor companii din piaţă care, deși 
par a fi neinteresate pot oricând trece în cercul 
competitorilor;

•	 monitorizarea activităţilor specialiștilor în CI 
ce aparţin de alte organisme care ameninţă 
compania;

•	 cooperarea instituţională cu persoane din 
propria companie,  inclusiv cu instituţia de relaţii 
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within the respective company, who can who can 
officially communicate with other institutions;

•	 detecting and monitoring the CI methods and 
techniques, both ethical and non-ethical, and 
also those which exceed the CI responsibilities 
and fall under the incidence of economic and 
industrial espionage. In this case, the moment 
when the threat is blocked, the responsibility is 
passed to the specialised state structures;

•	 considering the CI protection as important as 
the physical security of an organisation;

For a private company, the specific problems 
referring to business intelligence depend, among 
other things, on the employees’ behaviour and also 
on the documents issued within the company either 
on paper or in orto-electronic format, dealing with 
formal or informal approaches for future developing 
projects which the CCI structure of the respective 
company has to be prepared to monitor and manage 
them, with the employees that deal with them, as they 
could become targets for the competitive intelligence 
structures of the competitors or for other private 
agents on the market.

Among such documents which contain direct,  
indirect or derived information, there are:

•	 analyses regarding the clients of the company;
•	 analyses regarding the productivity of the 

company;
•	 quality analyses of products and processes;
•	 risk analyses, possible fraud analyses, analyses of 

losses and litigations;
•	 stock analyses;
•	 financial analyses with business figures referring 

publice  sau cu aceea a purtătorului de cuvânt, 
care pot comunica cu exteriorul organizaţiei; 

•	 recunoașterea și monitorizarea metodelor și 
tehnicilor etice și non-etice ale CI, inclusiv cele  
ce depășesc limitele acceptabilităţii în domeniu și 
trec în zona spionajului economic și industrial. În 
acest caz, concomitent cu blocarea ameninţării, 
responsabilitatea continuării activităţii trece în 
sarcina structurilor abilitate ale statului;

•	 considerarea protecţiei de tip CCI ca având 
aceeași importanță instituţională cu asigurarea 
securităţii fizice a organizaţiei.

  
Pentru o companie privată, subiectele specifice ce ţin 
de informaţiile pentru afaceri se referă, printre altele, 
la comportamentul angajaților, la diverse tipuri de 
documente primare sau derivate, inclusiv analize 
pe suport de hârtie sau în format opto-electronic, 
la intenţii de abordare formală sau informală a 
viitoarelor proiecte de dezvoltare etc. în legătură 
cu care structurile CCI ale respectivei companii, ar 
trebui să fie pregătite pentru a le monitoriza și, după 
caz, a le gestiona interdepedent cu persoanele care au 
acces la acestea, deoarece ele ar putea să reprezinte 
ţinte ale structurilor de competitive intelligence ale 
concurenţei sau ale altor agenţi privaţi existenţi în 
piaţă. 

Printre acestea se pot enumera mai multe tipuri 
de informaţii directe, indirecte și derivate ce ţin de 
documente de tip analitic, cum ar fi:
•	 analiza clienţilor firmei;
•	 analiza productivităţii companiei;
•	 analiza calităţii produselor și a proceselor 

acesteia;
•	 analiza de risc, inclusiv descoperirea fraudelor, 

analiza pierderilor și a litigiilor;
•	 analize ale inventarului; 
•	 analiza financiară, cu referiri speciale la valorile 
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to the company profit, costs, accounts etc;
•	 analyses on the suppliers;
•	 analyses of the input and output system;
•	 analyses of salaries.

In close connection with the things mentioned 
above (there can be added other fields such as 
communications security, physical security of the 
company, security of the staff) the experts responsible 
for  CCI should also be accustomed with methods 
and technics used in gathering, transmitting, 
processing, producing and disseminating intelligence 
which exists in the types of documents mentioned 
above or in those which were, are or will be used 
at different moments in the institutional or private 
communications of the company. 
 
Among these methods which regard direct and 
indirect or derived information there are:
•	 modelling;
•	 all level optimisation;
•	 benchmarking;
•	 performance indices;
•	 data mining;
•	 probabilistic analyses;
•	 decompositions;
•	 statistic inferences;
•	 descriptive statistics;
•	 time series analyses;
•	 prognosis;
•	 trend analyses;
•	 linear, non- linear, dynamic programming in 

whole numbers;
•	 variance analyses;
•	 regressions analyses;
•	 I2 analyses;
•	 social networks;
•	 psychological specialised analyses (critical 

cifrelor de afaceri, la profit, la costuri, la conturi 
etc.;

•	 analiza lanţurilor de aprovizionare;
•	 analiza altor canale de intrări-ieșiri din sistem;
•	 analiza salariilor.

În strânsă corelaţie cu aceste domenii de interes 
(evident, pot fi și altele, cum ar fi cele legate de 
securitatea comunicaţiilor, securitatea fizică, 
securitatea personalului propriu etc.) cei chemaţi 
să asigure domeniul CCI ar trebui să dispună și de 
informaţii minime legate de metodele și tehnicile 
utilizate pentru culegerea, transmiterea, procesarea, 
finalizarea și diseminarea informaţiilor conţinute 
de respectivele documente, ori a celor ce au fost, 
sunt și vor fi vehiculate în diverse faze și procese de 
comunicare instituţională sau privat-informală.

Printre acestea se pot enumera mai multe tipuri de 
informaţii directe, indirecte sau derivate ce ţin de 
metode și tehnici precum:
•	 modelare;
•	 optimizări de toate categoriile;
•	 benchmarking;
•	 metrici de performanţă;
•	 data mining;
•	 analize probabiliste;
•	 decompoziţii;
•	 inferenţe statistice;
•	 statistici descriptive;
•	 analiza seriilor de timp;
•	 previziuni și prognoze;
•	 analize de tendinţe;
•	 programare liniară, neliniară, dinamică, în 

numere întregi etc.;
•	 analiza varianțelor;
•	 analiza regresiilor;
•	 analiza I2;
•	 reţele sociale;
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judgment, the psychology of masses, the 
mapping of human memory etc.);

•	 interpersonal communication (elicitation, body 
and spoken language, etc.);

that should be mentioned.

In order to understand the organisational maturity 
of a company (company A) using CCI, one should 
approach in a systemic way the answers to several 
questions among which the most important are:

1. Which  are  the rival companies that  want 
to learn information and details regarding 
company A and why?

2. Who are the persons who want to put into 
practice these things and how

3. What systems  to combat the threats are in force 
in company A and how efficient  they are to 
diminish the threats ?

4. Is there any possibility within company A to 
leak information (to be stolen from it) so that 
the other companies could get competitive 
advantages regarding sales, stock exchange 
listing, technical and technological, commercial-
financial, supplying and delivering information 
and how these activities are conducted?

5. Analyse what kind of means (legal or illegal) 
a competitor should use  in order to get the 
desired information from company A and how 
it could be protected?

6. Be aware of the real impact of the economic 
and industrial espionage which is often 
underestimated by the private businessmen 
or the non-governmental  bodies. Neglecting 

•	 analize specializate ce ţin de zona psihologiei 
și sociologiei (gândirea critică, psihologia 
mulţimilor, maparea memoriei umane etc.);

•	 comunicare interpesonală (elicitation, limbajul 
trupului, limbajul vorbirii etc.).

Pentru înţelegerea gradului de maturitate 
organizatorică a unei companii A în spaţiul CCI 
ar trebui analizate, într-o manieră sistemică, 
răspunsurile la mai multe întrebări, printre care 
unele deosebit de importante, cum ar fi:

1. Care sunt companiile concurente (B,C,D...) 
care doresc să descopere informaţii și detalii 
referitoare la A și de ce?

2. Care sunt acele persoane care încearcă să 
materializeze aceste scopuri și, mai ales, cum?

3. Ce elemente de natură a contracara ameninţările 
ce își au originea în acţiunile B,C,D…, sunt 
operaţionale în A și în ce proporţie pot contribui 
la descurajarea ameninţărilor?

4. Există posibilitatea ca A să piardă informaţii 
prin scurgeri de orice fel, inclusiv prin furt, care 
să ofere avantaje de competitivitate firmelor 
B,C,D…în zonele de vânzări, cotare la bursă, 
informaţii tehnice și tehnologice, comercial-
financiare, de aprovizionare-desfacere, de 
comerţ exterior, de dezvoltare și investiţii 
strategice, de afectare a prestigiului companiei A 
și a conducerii acesteia?

5. Luarea în calcul a posibilităţii ca organizaţiile 
competitoare să apeleze la metode, tehnici, 
proceduri legale, etice sau chiar  non-etice și 
ilegale de a intra în posesia unor informaţii de 
natură internă ce ar trebui protejate de A?

6. Conștientizarea impactului real al spionajului 
economic și industrial care, cel mai adesea, 
este subestimat de agenţii economici privaţi, 
de structurile neguvernamentale. Eludarea 
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the information referring to a company’s own  
employees can seriously damage a company and  
its competitors  can exploit ideas, knowledge etc  
originating in company A.

Both the motivational factors and the illegal methods 
of gathering information such as:

•	 breaking into the offices of the rival company;
•	 active surveillance (open or not) of the rival 

companies (staff and assets);
•	 counter-surveillance;
•	 elicitation and counter-elicitation;
•	 eavesdropping; 
•	 picking and analysing documents from the dust 

bin;
•	 seifs break in;
•	 bribe;
•	 blackmail;
•	 document theft;
•	 infiltrating employees in a rival company;
•	 recruitment of rival employees;
should also be known in order to be better fought 
against.
 
The most dangerous threat on the above list is the 
planting of persons or the recruitment of a person 
belonging to the operative company leadership 
to work for a rival company. This allows the rival 
company to have access to some documents, files, 
folders, data bases, equipment and organisational 
structure, operational and strategic plans, lists of 
clients and suppliers, etc. Such a person (persons) 
can be described as having extreme ideological 
leanings, an exaggerated professional self-pride, 
being  disgruntled, deeply  dissatisfied with the 
company he works for, addicted to drugs, alcohol, 

domeniului informaţiilor referitoare la proprii 
angajați poate genera pagube considerabil de 
care companiile devin conștiente prea târziu, 
în sensul că B,C,D…trec deja la exploatarea 
beneficiilor induse de idei, cunoștinţe etc. care 
își au originile în A.

De asemenea, este important să se cunoască atât 
factorii motivaţionali, cât și metodele de culegere 
ilicită a informaţiilor cum ar fi:
•	 violarea sediilor ce adăpostesc conducerea 

concurenţilor;
•	 supravegherea operativă (acoperită sau nu) a 

persoanelor sau a unor mijloace fixe ori mobile 
ce ţin de companiile concurente;

•	 contra-supravegherea;
•	 elicitation și contra-elicitation;
•	 ascultarea umană;
•	 culegerea de documente aruncate la gunoi și 

analiza acestora;
•	 spargeri de case de valori;
•	 mita;
•	 șantajul;
•	 furtul de documente;
•	 infiltrarea de persoane;
•	 recrutarea de persoane;

Probabil că cea mai dură ameninţare din întreaga 
listă de mai sus, o reprezintă infiltrarea de persoane, 
inclusiv sub forma de recrutare a unei persoane cu 
important potenţial informativ din zona conducerii 
operative a organizaţiei, care să lucreze pentru o 
firmă concurentă. Aceasta (acestea) permit(e) accesul 
concurenței la conţinutul unor documente sau dosare 
în întregul lor, fișiere și baze de date, echipamente, 
scheme de organizare, planuri operative și strategice, 
înregistrări referitoare la clienţi, furnizori etc. O 
astfel de persoană (persoane) se poate caracteriza  
prin orientări ideologice extreme, orgoliu profesional 
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gambling or as  having strange sexual inclinations, to 
which family conflicts can also be added.

Having in view the things emphasized above, another 
question arises :  how fast can such threats from the 
competitors be detected? Lately the early warning 
has been revived as  a result of the exacerbation 
of the threats or vulnerabilities which can have a 
negative impact on business stability and continuity 
influencing the performance indices of an economic 
agent or system.

Without pretending that the above list with the early 
warning elements is complete, the elements of an 
early warning list should have predictable value, be 
numerous enough, clear and precise and  provide 
information regarding:

•	 how much  the competitors know  about the 
new products, classified documents, strategic 
projects or developing strategies of the targeted 
company;

•	 recordings of legal requests issued for foreign 
citizens, journalists, students, etc regarding the 
products and new projects of an organisation;

•	 extra work performed by certain employees 
without a clear justification;

•	 constant losses of tenders, contracts or initiative 
to the benefit of the same competitor;

•	 the discovery of listening or audio-video 
equipment in the offices of the decision making 
staff or the persons that have access to sensitive 

exagerat, frustrări profesionale, insatisfacţii majore în 
relaţia cu compania din care face parte, dependență 
de diverse produse (alcool, droguri, jocuri de noroc, 
bani etc.) sau de vicii de comportament, inclusiv 
de natură sexuală, la care se pot adăuga conflicte 
familiale de diverse tipuri, etc.

În contextul celor prezentate mai sus, se ridică o 
întrebare evidentă: cât de rapid se pot depista astfel 
de tentative agresive venite din partea competitorilor. 
În ultima perioadă se remarcă o revigorare a 
domeniului alarmării timpurii a agenţilor economici 
(companiilor) în legătură cu exacerbarea unor 
amenințări sau a unor vulnerabilităţi ce pot avea 
influenţe negative asupra stabilităţii și continuităţii 
unei afaceri în zona adiacentă așa numitului indicator 
de performanţă la maturitate a unui agent (sistem) 
economic.

Fără pretenţia de a fi considerată închisă, o listă 
de astfel de indicatori de alarmare timpurie (early 
warning-EW) ar trebui să fie predictivă, consistentă 
și non-ambiguă, conţinând informaţii referitoare la:

•	 nivelul de cunoștinţe al competitorilor referitoare 
la noi proiecte, produse, documentaţii clasificate, 
proiecte strategice sau strategii de dezvoltare a 
companiei;

•	 evidenţe legate de solicitări externe formulate de 
străini, ziariști, studenţi, cercetători, etc., legate 
de produse și proiecte noi ale organizaţiei;

•	 lucrul în afara programului depus de anumiţi 
angajaţi fără ca ceva important să justifice acest 
lucru;

•	 desele pierderi de licitaţii, de contracte sau 
iniţiative în defavoarea aceluiași competitor;

•	 descoperirea de mijloace de înregistrare audio-
video în zona limitrofă locului de muncă a unor 
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information;
•	 attempts to intercept classical and electronic 

correspondence, repeated requests or suspicious 
requests of information or visits in some 
company locations where sensitive activities are 
held;

•	 the appearance on the market of products or 
ideas similar to those which were to be marketed 
by companies with CCI structures

•	 the disappearance, under suspicious 
circumstances, of documents or classified 
documents, information stored in computers or 
even computers;

•	 a person having a leading position in a company 
leaves it for another company;

•	 information gathered from the employees of the 
company suggests that some persons are under 
surveillance, there were attempts to recruit 
others and some employees have a strange 
behaviour. 

In conclusion, we may say that many companies still 
mistakenly consider that it is not necessary to deal 
with combating the specific operations of the rivals’ 
competitive intelligence activities on the ground that 
they are not faced with threats against the integrity to 
their data bases. 

However successful companies should essentially be 
interested in allotting resources to protect, at least, 
their sensitive intelligence. If they implement CCI 
measures as part of their strategy, the operative leader 
ship of the company will be able to strengthen its 
competitive position on the market, at the world level. 
CCI is not a separate “module” of the general B/CI 
process but it rather represents an essential function 
of an organisation interested in its competitive status. 
This “module” should contribute to support the 

factori de decizie sau a unor persoane cu un 
important potenţial informativ din companie;

•	 tentative de interceptare a corespondenţei clasice 
sau electronice;

•	 solicitări dese sau suspecte de informaţii sau 
aprobări de vizite a unor obiective ale companiei 
unde se desfășoară activităţi sensibile;

•	 apariţia pe piaţă a unor produse sau a unor idei 
foarte asemănătoare cu produse sau idei ce ar 
fi urmat să fie lansate de organizaţia din care 
structurile de CCI fac parte;

•	 dispariţia, în condiţii suspecte, de documente 
și documentaţii clasificate, de suporţi tehnici 
de stocare informaţii sau chiar calculatoare în 
integralitatea lor;

•	 o persoană cu poziţie cheie în organizaţie 
parăsește compania și trece la o firmă concurentă;

•	 informaţii venite de la angajaţii companiei legate 
de suspiciunea unor supravegheri de persoane, 
de tentative de recrutare sau de comportamente 
atipice ale unor colegi.

În concluzie, putem aprecia că, în mod eronat, multe 
companii încă mai cred că nu este necesar să te ocupi 
de contracararea operaţiilor specifice structurilor 
adeverse de competitiv intelligence, motivate de 
faptul că nu se confruntă cu ameninţări la adresa 
integrităţii tezaurului de informaţii proprii. 

Cu toate acestea, companiile de succes ar trebui să fie 
vital interesate în a aloca resurse pentru protecţia, cel 
puțin, a informaţiilor sensibile. Prin implementarea 
măsurilor de CCI, ca parte a strategiei unei companii, 
conducerea operativă a companiei va putea să își 
întărească poziţia concurenţial globală, în piaţă, a 
propriei organizaţii. CCI nu reprezintă un „modul” 
separat al procesului general al B/CI, ci, mai degrabă, 
reprezintă o funcţie esenţială a organizaţiei interasate 
de statutul său competitiv. Acest „modul” ar trebui 



46 1/2012

general efforts to esure the security of the company 
even in cases when there is a “successful” attack 
against it. Consequently, the counter measures in 
the field can eventually imagine scenarios of possible 
attacks, which may never happen. 

These types of management efforts should become 
essential parts of private policies of applied security. 
Weak internal and inefficient security is often the 
result of both weak policies in the field and also of a 
weak ability of foreseeing events.
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să contribuie la accentuarea  eforturilor generale de 
asigurare a securităţii companiei, independent de 
producerea unui eventual atac încununat de „succes”. 
Prin urmare, contramăsurile în domeniu pot fi bazate 
și pe eventuale „speculaţii” generate de posibile 
atacuri, care niciodată nu se vor produce.  

Aceste tipuri de eforturi manageriale ar trebui să se 
constitue ca părţi esențiale ale politicilor private de 
securitate aplicată. Securitatea internă ineficientă a 
unei companii reflectă, de multe ori, atât politicile 
slabe în domeniu, cât și un potenţial de anticipare 
inadecvat.
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“Technology is dominated by two types of people: those 
who understand what they do not manage, and those 
who manage what they do not understand.”  
(unknown source)

Among the most widely circulated definitions of 
Competitive Intelligence, a synthetic, relevant one 
views it as a systemic business process  meant  to 
collect information and convert it into “intelligence’’ 
to be  integrated into strategic business decisions. So 
far so good, legal and ethical.

At the mid of 90’s, American business environment 
was complaining of losing tens of billion dollars 
annually due to the breaches in their own systems of 
Competitive Intelligence. At the end of the 90’s, the 
FBI admitted that, as a consequence of the leaking 
of strategic information from and to the American 
business environment, the losses amounted to 
thousands of billion dollars. According to some 
analysts and more recent qualified opinions, against 
the background of the global economic recession, 
the current financial losses of the American business 
environment amount to more than 1000 billion USD. 

„Domeniul tehnologiei este dominat de două tipuri de 
oameni: cei care înțeleg ceea ce nu pot gestiona și cei 
care gestionează ceea ce nu înțeleg.”  
(anonim)

Dintre cele mai vehiculate definiții pentru 
Competitive Intelligence, o formă sintetică relevantă 
s-ar referi la un proces de business sistematic ce 
presupune colectarea informațiilor și convertirea 
lor în „Intelligence” integrat în decizia strategică de 
afaceri. Numai legal și etic.

La mijlocul anilor ’90 mediul de afaceri american 
acuza pierderi anuale de zeci de miliarde de dolari 
datorate breșelor în sistemul propriu de Competitive 
Intelligence. La sfârșitul anilor ’90, FBI-ul confirmă 
valori de sute de miliarde de dolari, ca urmare a 
scurgerilor de informații strategice, din și despre 
mediul de business american. Conform unor analize 
și opinii calificate mai recente, pe fondul efectelor 
recesiunii economice globale, valoarea curentă a 
acestor pierderi financiare pentru mediul de business 
american depășește în prezent o mie de miliarde 
USD.

de/by Dan Preisz
Public Security manager SAP Romania  

... by Technology
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If, at the beginning (the 60’s-70’s), the Competitive 
Intelligence paradigm had essentially in view the 
value of the collected  business intelligence, later 
it focused on the development of its analytical 
functions (the 80’s) and the exponential increase of 
the role played by technology (the 90’s). 

In accordance with “the CI Resource Index”, on the 
specialised market of the competitive intelligence 
there are about 1400 companies (technology 
providers, research, marketing, financial analysis, 
legal providers, etc.) more than 75 specialised 
professional associatios and more than 325 official 
providers of customised software.

What We Want?

Modern technology makes it possible to map out the 
basic processes of a CI cycle, namely to:
•	 identify the particular demand and the sources
•	 collect the relevant data
•	 monitor the information
•	 process and analyse the data
•	 structure the material
•	 data compilation & collaborative activities
•	 disseminate
•	 data protection 

What Technology We Choose?

At a close analysis, it is revealed that the great majority 
of the SW solutions officially acknowledged  have a 
relatively short cycle. This trend is strengthened by 
the general conditions of recession which make the 
research and development activities very difficult 
to be supported on a medium and long term, in an 
environment of maximum professional competence, 
with higher and higher costs to meet.

Dacă în perioada de pionerat (anii ‘60-‘70) paradigma 
Competitive Intelligence-ului viza în mod predilect 
valoarea de colectare a informațiilor de business, 
ulterior ea a migrat spre dezvoltarea funcțiilor 
analitice (‘80) și  creșterea exponențială a rolului 
tehnologiei (după ‘90).

Potrivit „The CI Resource Index”, în piața specifică 
de Competitive Intelligence își desfășoară activitatea 
în jur de 1400 de companii (furnizori de tehnologie, 
cercetare, consultanță, cercetare de piață, analiza 
financiară, legală, etc), peste 75 de asociații 
profesionale de profil și mai mult de 325 de furnizori 
oficiali de software dedicat.

Ce ne dorim? 

Tehnologia modernă face posibilă maparea completă 
a proceselor de bază din ciclul de Competitive 
Intelligence:
•	 identificarea cerințelor specifice și a surselor
•	 colectarea datelor relevante
•	 monitorizarea informațiilor
•	 procesarea și analizarea datelor
•	 structurarea
•	 compilarea și colaborarea
•	 diseminarea
•	 protecția datelor

Ce tehnologie alegem?

La o analiză mai atentă, marea majoritate a soluțiilor 
Software (SW) declarate oficial au un ciclu relativ 
scurt de existență. Fenomenul este accentuat și de 
condițiile generale de recesiune ce fac tot mai dificilă 
susținerea pe termen mediu și lung a activităților 
de cercetare și dezvoltare într-un mediu de maximă 
competență profesională, cu costuri tot mai greu de 
suportat. 
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On the other hand due to the fast development it 
is almost impossible to be defined a precise and 
exhaustive typology of SW applications specific to 
competitive intelligence activities. However, at a 
global level, the number of SW providers for (almost) 
the whole cycle of CI is small and limited.

In principle, the main SW applications meant for the 
CI processes could be grouped as follows: 

Pe de altă parte, din cauza dinamicii de apariție, 
este aproape imposibil de definit o tipologie exactă 
și exhaustivă a aplicațiilor SW specifice activităților 
de Competitive Intelligence. Totuși, la nivel mondial 
numărul furnizorilor de aplicații SW pentru 
(aproape) întreg ciclul CI este relativ redus și bine 
definit.

La nivel de principiu, principalele aplicații Sofware 
dedicate proceselor de Competitive Intelligence s-ar 
putea grupa astfel:

Figura 1 - tipuri de aplicații SW dedicate C.I.
Figure 1 - types of customised SW applications for CI
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The inner process of evaluating and identifying the 
potential applications and packages with proper 
solutions should take into the account such criteria 
as:
•	 the type and the real demand of information 

achieved by the internal CI activity;
•	 the level of fulfilment of the functions of specific 

analysis;
•	 the mapping degree of the processes of the CI 

basic cycle;
•	 it is advisable, if possible, to achieve their 

complete coverage; as a rule, this is the most 
important and the most relevant criterion for 
the final selection.

  
What Kind of Deliverables?

The final products of data processing with specific 
tools of last generation can be grouped into three 
main categories:

•	 Standard Products and Services 
In this case the deliverables are reference guides 
(vs. provider/solution/industry) custom-made 
workshops support for the offer-making team, 
presale guides, “battle cards” type tools, standard 
profiles of competitors, strategic alerts etc.

•	 Specific Research 
The type of deliverables such as: measurement 
of specific market indices, event analyses, 
customised interrogations, “road map” 
questionnaires, specific data sets, supplementary 
mega models.

•	 Strategic Products and Services
The deliverables produced by the CI 
team/department require collaborative 

Procesul intern de evaluare și identificare a 
potențialelor aplicații/pachete de soluții potrivite ar 
trebui să țină cont de criterii de tipul: 
•	 specificul și nevoia de informare reală, realizată 

prin activitatea internă de Competitive 
Intelligence;

•	 nivelul de satisfacere a funcționalităților de 
analiză specifică; 

•	 gradul de mapare a proceselor din ciclul de bază 
CI; 

•	 este de dorit, pe cât posibil, un nivel de acoperire 
cât mai complet cu putință; acest criteriu este 
-în principiu- cel mai puternic și mai relevant în 
alegerea finală.

Ce fel de livrabile?

Produsele finale ale prelucrării datelor prin 
intermediul instrumentelor dedicate, de ultimă 
generație se pot grupa în trei mari categorii:

•	 Produse și servicii standard
Livrabilele în acest caz sunt reprezentate de 
ghiduri de referințe (furnizor/soluție/industrie), 
workshop-uri dedicate, suport pentru echipa de 
ofertare, ghiduri presales, instrumente tip „battle 
cards”, profile standard ale competitorilor, alerte 
strategice, etc.

•	 Cercetare specifică
Tipuri de livrabile specifice de tipul: măsurători  
de indici de piață specifici, analiza de eveniment, 
interogări customizate, chestionare tip 
„roadmap”, seturile de date specifice, generări de 
megamodele suplimentare.

•	 Produse și servicii strategice 
Livrabilele cele mai specializate furnizate 
de echipa/departamentul de Competitive 
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Intelligence implică procese colaborative 
interdepartamentale & multidisciplinare și un 
grad ridicat de know-how intern în organizație.

intradepartmental and multidisciplinary 
processes and the best internal know-how of an 
organisation. 
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Figura 2 - Produse și servicii strategice CI
Figure 2 - CI Products and Services
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Încotro?

Până în jurul anilor 2000-2005 soluțiile și serviciile 
dedicate Competitive Intelligence erau marcate mai 
degrabă de interese tactice, cu livrabile de tipul: 
profil de competitori, analize de piață generale, indici 
de bază ai pieței specifice. Nivelul de know-how de 
Intelligence implicat era relativ redus. Existența unui 
team intern dedicat activităților CI era relativă sau 
formală.

Între timp, paradigma a devenit mai complexă. 
Abordarea procesuală este atât tactică cât și strategică. 
Gradul de Intelligence know-how este mai ridicat și 
complex. Produsele și serviciile specifice adresează 
livrabile tot mai sofisticate: monitorizare permanentă 
a pieței de interes specific, platforme/portaluri de 
excelență și expertiză internă, produse „insights” 
(ref. canale de distribuție, clienți specifici, soluții și 
industrii dedicate) măsurători strategice, scenarii de 
analiză dinamică, trenduri de emergență, simulări de 
impact strategic, etc. Rolul Departamentului intern și 
al echipei dedicate CI devin esențiale. 

Legăturile profesionale interne sunt tot mai 
puternice, într-un mediu ce cultivă excelența prin 
definiție, sub coordonarea unui lider CI recunoscut. 
Top-managementul companiei și Board-ul sunt 
instituții vitale în procesul de alegere și asumare a 
strategiei/scenariilor strategice finale. Câștigătoare! 
În  prezent,  valențele moderne ale CI vizează nativ 
și integrat toate deciziile strategice, într-un proces 
de excelență complex și continuu, scalabil la nivel de 
rețele regionale și mondiale.

Where to?

Until 2000-2005 the CI customised solutions and 
services were markedly  influenced by tactical 
interests, with deliverables such as profiles of 
competitors, general market analyses, basic 
indices for a certain market. The complexity of the 
intelligence know-how was relatively reduced. The 
existence of an internal team specialised in CI was 
rare and formal.

Meantime, the paradigm has become more 
complex. The process-like approach is both tactical 
and strategic. The Intelligence know-how is now 
more developed and more complex. The specific 
products and services deal with more and more 
sophisticated deliverables: permanent monitoring 
of specific markets, platforms and portals of internal 
performance and expertise, “insight” products 
(distribution channels, specific clients, customised 
solutions and industries), strategic measurements, 
scenarios of dynamics analysis, emergent trends, 
simulations of strategic impact etc. The role played by 
the internal Department and the CI specialised team 
are essential under these circumstances. 

The internal professional connections are more 
and more powerful in an environment which, 
by definition, cultivates performance under the 
coordination of a CI professional leader. The top 
management and the board company are vital bodies 
in the process of selecting and assuming a final 
strategy/strategic scenario which must be successful. 
At present, the CI modern trends have in view all the 
customised and integrated strategic decisions in a 
professional complex and continuous process which 
feed both regional and global networks. 
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“It’s not the strongest of the species  that survive, nor the 
most intelligent, but those most responsive to change.” 
Charles Darwin

One of the primary elements of a business is its own 
survival. This is achievable by keeping a continuous 
time and space link of all its components. Holistically 
speaking, business continuity is the quality and 
capacity to: 
•	 know itself (people, products, services, clients, 

principles, processes, procedures, shareholders, 
etc) 

•	 know the exterior of its boundaries (competition, 
environment, markets, non-markets, non-
customers, laws etc)

•	 reach the planned level (performance, 
profitability etc)

•	 design a coherent change management
•	 permanently prepare for extreme events 

(negative impact of highly improbable)

In other words, business continuity management 
represents all the initiatives assumed to ensure the 
survival, growth and resilience of a business. Thus, 
it becomes a natural way of making business, of 

„Nu supravieţuiesc speciile cele mai puternice, nici cele 
mai inteligente, ci cele mai ușor adaptabile.”
Charles Darwin

Unul din elementele primodiale ale unei afaceri este 
însăși supravieţuirea sa. Aceasta este realizabilă prin 
păstrarea unei legături continue în spaţiu și timp a 
componentelor sale. Holistic vorbind continuitatea 
afacerii reprezintă calitatea și capacitatea de a:
•	 se cunoaște pe sine (oameni, produse, servicii, 

clienţi, principii, procese, proceduri, acționari 
etc.) 

•	 cunoaște exteriorul graniţelor sale (competiţie, 
mediu, pieţe, non-pieţe, non-clienţi, legi etc)

•	 ajunge la nivelul dorit (de performanţă, de 
profitabilitate etc.) 

•	 avea un management coerent al schimbării
•	 se pregăti permanent pentru evenimente 

extreme (impactul negativ al puţin probabilului)

Cu alte cuvinte managementul continuităţii afacerii 
reprezintă totalitatea iniţiativelor asumate pentru 
a asigura supravieţuirea, creșterea și rezilienţa unei 
afaceri. Astfel acesta devine un mod firesc de a 

de/by Alexandru Dimescu
Director risc securitatea afacerii ING BANK N.V., România
Director, security risk management, ING BANK N.V., Romania

Managementul continuităţii afacerii
Business continuity management
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identifying the possible threats and their impact 
and of deciding the way to answer them in order 
to protect the interests of the main stakeholders, 
their reputation, the brand and the value-producing 
activities. 

With roots in ancient military arts, going through 
the developments of 70s, and up to now, business 
continuity management has constantly evolved as 
a management discipline, accumulating  elements 
from risk management, compliance, quality 
management, insurance, business/competitive 
intelligence, security, organisational management, 
human resources management etc.

Today, there are discussions about developing two 
ISO standards (22301 and 22399), which, during 
2012, are to put together the best practices in the field,  
covering concepts  from strategy and governance to 
assessments and testing methods.

Theoretical considerations

In the 30s, the biologist Ludwig von Bertalanffy 
formulated The General Theory of the Systems, an 
interdisciplinary theory which speaks about common 
characteristics due to their morphology (elements 
contained); conduct (information processing) and 
interconnectivity (energy and information transfer).

In the social field, Kurt Lewin, the father of social 
psychology, defines The Principle of the Force Field 
Analysis, which establishes the dynamic (un)balance 
within the interaction of two sets of opposing forces: 
the leading forces (the ones that promote change) and 
the constraining forces (the ones that preserve the 
status quo).

face afaceri, identificând potenţialele ameninţări și 
impactul acestora stabilind modul de răspuns pentru 
protejarea intereselor principalilor stakeholders, a 
reputaţiei, brand-ului și a activităţilor cu valoarea 
adaugată. 

Cu rădăcini în vechile arte militare, trecând prin 
dezvoltarile tehnologice ale anilor ’70 și până în 
prezent, managementul continuităţii afacerii a evoluat 
continuu ca disciplină de management acumulând 
elemente de managementul riscurilor, conformitate, 
managementul calităţii, asigurări, managementul 
informaţiilor pentru afacerii, securitate, management 
organizaţional, managementul resurselor umane etc.

Astăzi se discută global despre dezvoltarea a două 
standarde (ISO22301 și 22399) prin care se dorește 
pe parcursul anului 2012 punerea la un loc a celor 
mai bune practici din domeniu, care să acopere 
concepte de strategie și guvernanţa, cât și metode de 
evaluare și testare. 

Câteva consideraţii teoretice 

În anii ‘30 biologul Ludwig von Bertalanffy 
formulează Teoria Generală a Sistemelor, o 
teorie interdisciplinară prin care se menţionează 
caracteristici comune date de morfologie (elemente 
conţinute); comportament (procesarea informaţiei) și 
interconectivitate (transferul energiei și informaţiei). 

În domeniul social Kurt Lewin, părintele psihologiei 
sociale definește Principiul Analizei Câmpului 
de Forţe, prin care se stabilește (dez)echilibrul 
dinamic în cadrul interacţiunii a două seturi de forţe 
opuse: forţele conducătoare (cele care promovează 
schimbarea) și forţele de constrângere (cele care 
încearcă să menţină status quo-ul). 
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The Theory of Extreme Values, a branch of the theory 
of probability, represents a tool to assess the risk of 
the appearance of some rare events with catastrophic 
effects (e.g. earthquakes, revolutions etc).

The Theory of Information, a branch of applied 
mathematics which measures the provided quantity 
of information, is used by business intelligence to plan 
intelligence collection or secure it (i.e. encoding). 
The theories mentioned above, and not only 
them, provide the scientific and interdisciplinary   
framework of the complex field that is the topic of 
this article.

Approaches

On the basis of what has been mentioned above 
(definitions, standards, theories), there can be 
defined continuous systemic processes which can 
minimise the above-mentioned  incertitudes, from 
the intelligence collection and the transformation of 
intelligence into actionable elements to the early alert 
systems and crisis management.

For each project, there are three directions or 
proposed solutions to be taken into account:
•	 a strategic direction:  defines the way business 

develops, its opportunities and its life cycle;
•	 risk management: identifies the threats and 

vulnerabilities a system (an organisation/
business) is faced with;

•	 tactical implementation: puts into practice the 
established prioritized and agreed on actions.

The best known examples of methodologies that 
approach the issue of business continuity are: PADC 
cycle (figure 1) and OODA Loop (figure 2).

Teoria Valorilor Extreme, o ramură a teoriei 
probabilităţilor, reprezintă un instrument de estimare 
a riscului de producere a unor evenimente rare cu 
efecte catastrofale (ex. cutremure, revoluţii etc).

De asemenea Teoria Informaţiei, o ramură a 
matematicii aplicate care măsoară cantitatea 
de informaţii transmisă, se utilizează în cadrul 
informaţiilor pentru afaceri la planificarea colectării 
informaţiilor sau la securizarea acestora (ex. criptare).
Toate acestea și nu numai, fundamentează cadrul 
știinţific inter-disciplinar al domeniul complex ce 
face subiectul acestui articol. 

Abordări

În urma celor menţionate mai sus (definiţii, standarde, 
teorii) se pot defini procese sistemice continue prin 
care să fie minimizate incertitudinile descrise, de 
la colectarea de informaţii și transformarea lor în 
elemente acţionabile și până la sisteme de avertizare 
timpurie și managementul crizelor.

Există trei direcţii ce trebuie acoperite în fiecare 
proiect sau soluţie considerată:
•	 direcţia strategică: care să definească modul 

prin care se dezvoltă afacerea, oportunităţile 
precum și ciclu său de viaţă;

•	 managementul riscului prin care se identifică 
expunerea sistemului (organizaţiei/afacerii) la 
ameninţări și vulnerabilităţi;

•	 implementarea tactică prin care prind viaţă 
acţiunile definite, prioritizate și agreate. 

Cele mai cunoscute exemple de metodologii ce pot 
adresa problematica continuităţi afacerii sunt: ciclul 
PDAC (Fig.1) și bucla OODA (Fig. 2).
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Fig.1 Ciclul PDAC

 Fig 2. Bucla OODA  (John Boyd)
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As one can notice, both are four-step approaches, 
representing recurrent processes which increase the 
efficiency of the measures taken to help business to 
adapt and survive. Since this article is not meant  to 
be an exhaustive one, a detailed description of each 
method or a comparative analysis is not possible.

Conclusions

At present, in our country, the complex field of 
business intelligence and its related one, business 
continuity, are at the beginning. Future articles, 
seminars, debates and meetings will help us to develop 
them at the educational , academic, professional level 
and as strategic tools to be used by the public sector 
and the private one as well. 
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După cum se observă, ambele abordări parcurg câte 
patru pași, reprezentând de fapt procese recurente 
ce conduc la eficientizarea acţiunilor ce determină 
adaptabilitatea afacerii în scopul final al supravieţuirii. 
Întrucât spaţiul este limitat, o descriere detaliată a 
fiecărei metode sau chiar o analiză comparativă nu 
pot fi dezvoltate în acest articol.

Concluzii

În acest moment, în ţara noastră domeniul complex 
al informaţiilor pentru afaceri și subsecvent cel al 
continuităţii afacerii sunt la început de drum. Articole 
viitoare, seminarii, discuţii și întâlniri ne vor ajuta 
să creștem aceste domenii, atât în plan educaţional, 
academic, profesional cât și ca instrumente strategice 
utilizabile atât în domeniul public cât și privat.
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de/by Marius Sebe
Expert Competitive Intelligence
Competitive Intelligence Expert

Despre Intelligence și Competitivitate în Societatea Cunoașterii
Intelligence and Competitiveness in the Knowledge Society

Modificările care se produc la nivel global, în special 
în ultimele două decenii, sunt caracterizate de o 
multitudine de procese complexe, cu o dinamică 
variată. Astfel, ia ființă un fenomen care se manifestă 
la scară planetară, determinat de schimbări de 
paradigmă dictate pe de o parte de dezvoltarea 
teoriilor ştiinţifice, iar pe de alta parte de creşterea 
competitivităţii economice, printr-un nou model 
de creare a puterii bazat pe gestiunea informaţiei 
şi cunoaşterii, pe hiperconectare, pe ideologia 
tehnologiilor open-source și a pieţei libere.

În contextul transformărilor majore care se produc pe 
fondul progresului științific si tehnologic fulminant, 
mediul de intelligence și securitate, afectat în mod 
direct şi evident, este nevoit să parcurgă un proces 
de metamorfoză calculată, în statele dezvoltate, 
și forțată, în noile democrații în formare, cum 
este şi cazul nostru, pentru a trece de la practicile 
tradiţionale, la cele specifice societăţii cunoaşterii.

Apariția de noi concepte, precum societatea 
informațională, a creat fondul proliferării unor 
instrumente de creare, stocare, transmitere şi 
accesare a informaţiei, precum şi a conştientizării 

The global changes, especially in the last two 
decades, have been characterized by an array of 
complex processes with various dynamics. Thus, a 
worldwide phenomenon, determined by paradigm 
shifts dictated on the one hand by the development 
of scientific theories and, on the other hand, by the 
increasing economic competitiveness, emerges as a 
new power generator model based on information 
and knowledge management, on hyperconnectivity, 
as well as on open source technologies and free 
market ideology.

As major changes occur amid impressive scientific and 
technological progress, the intelligence and security 
environment, directly and obviously affected, has to 
undergo a calculated metamorphosis process in the 
developed countries and a forced metamorphosis 
process in the emerging democracies, like ours, in 
order to shift from traditional practices to those 
specific to knowledge societies.

The emergence of new concepts, such as information 
society, has set the background for developing 
tools aimed at creating, storing, transmitting, and 
accessing information as well as for acknowledging 
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that information is the most valuable resource. 
Subsequently, amid the increased economic 
competitiveness and, especially, the change in the ratio 
of tangible and intangible assets, in favor of the latter, 
information is overrun by knowledge as fundamental 
resource, knowledge-based organizations gaining 
thus competitive advantage.

Scientific information and knowledge management 
in organizations at the beginning of the century 
has been achieved by two concepts that have 
emerged, evolved, developed, and imposed 
themselves as distinct disciplines in the most 
advanced organizational entities at the crossroads of 
millennia: knowledge management and competitive 
intelligence.

Strategy development, strategic and tactical planning, 
systematic collection of data, their methodical and 
judicious selection, assessment and analysis, as well 
as timely and relevant dissemination of the resulted 
information, represent prerogatives specific to the 
intelligence activity. Today, intelligence is practiced 
wherever there’s power and competition1. 

In terms of conceptualizing this area, based on new 
knowledge society paradigms, obtaining the strategic 
advantage represents an OODA2 loop approach  
(Observation - Orientation - Decision - Action) 
adapted to the transformation of information into 
actionable intelligence.

Thus, for any organizational entity, be it a nation-
state turned into a market-state and later on into 
a network-state, or a corporate organization 
or public institution, the most developed and 
advanced information management discipline is the 

faptului că informaţia reprezintă cea mai valoroasă 
resursă. Ulterior, pe fondul creșterii competitivității 
economice și, mai ales, a schimbării raportului dintre 
activele tangibile și intangibile, în favoarea celor 
din urmă, informația este detronată de cunoaștere 
ca resursă fundamentală, astfel încât avantajul 
competitiv este obținut de către organizația bazată pe 
cunoaștere.

Gestiunea științifică a informației și cunoașterii 
în organizațiile începutului de secol a fost realizată 
prin două concepte ce au luat naștere, au evoluat, 
s-au maturizat și s-au impus definitiv ca discipline 
distincte în cele mai avansate entități organizaționale, 
la frontiera dintre milenii: managementul cunoașterii 
și intelligence competitiv.

Elaborarea strategiei, planificarea strategică și tactică, 
culegerea sistematică a datelor, selectarea metodică și 
judicioasă a acestora, evaluarea și analiza, precum și 
diseminarea oportună și pertinentă a informaţiilor 
rezultate, reprezintă prerogative specifice activităţii 
de intelligence. În prezent, intelligence-ul este 
practicat oriunde există putere și competiţie1.

Din perspectiva conceptualizării acestui domeniu, 
pe baza noilor paradigme specifice societăţii 
cunoașterii, obţinerea avantajului strategic constă 
în abordarea unui ciclu de tip OODA2 (Observare – 
Orientare – Decizie – Acţiune), adaptat procesului 
de transformare a informațiilor în intelligence 
acționabil.

Astfel, pentru orice entitate organizațională, fie 
stat-națiune, transformat în stat-piață și ulterior în 
stat-rețea, fie organizație corporatistă sau instituție 
publică, cea mai dezvoltată și avansată disciplină în 
gestiunea informaţiei este intelligence-ul competitiv 
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competitive intelligence (CI) that has developed in 
the last decades by translating from state intelligence 
sector into the business sector and enshrines the 
entire procedural, methodological and technological 
arsenal of intelligence knowledge, transferred and 
applied especially in the open source information 
field.

CI’s main role is to maintain actors’ competitiveness, 
both in terms of action planning and anticipating 
the development of sectors of interest, market trends 
and competing entities’ behavior, as well as political, 
social and legal changes, while offering the necessary 
framework for a rapid and comprehensive analysis of 
all events, data and information relevant to decision 
makers.

The use of competitive intelligence for the above-
mentioned purposes is a tool for reducing uncertainty 
at the level of the decision-making process, CI 
gaining a key role in the dynamics of the knowledge-
based society through open source capitalization.

To develop this complex process, the management, 
development, and transfer of knowledge by managing 
information flows should be achieved so that 
adequate information reaches the right customer. 
This knowledge management process implies the 
acquisition, creation, preservation, and application 
or reuse of knowledge, its primary objective being to 
capitalize on knowledge resources and capabilities of 
the relevant entity, allowing it to learn and adapt to 
changing environment3. 

It is crucial to take the right decisions that outline the 
guidelines and effectiveness of the activity carried 
out by an entity. Effective decisions are choices 

(IC), apărut prin translatare în ultimele decenii din 
sectorul de intelligence statal în sectorul de business, 
și care înglobează întregul arsenal de cunoaștere 
intelligence, procesual, metodologic și tehnologic, 
transferat și aplicat în special în spațiul surselor 
deschise de informare.

IC are drept principal rol menţinerea competitivităţii 
actorilor, atât în ceea ce privește planificarea 
acţiunilor, cât și în anticiparea dezvoltării sectoarelor 
de interes, a tendinţelor pieţei și a comportamentului 
entităților concurente, precum și a schimbărilor 
politice, sociale și legislative, oferind cadrul necesar 
analizei rapide și multicomprehensibile a tuturor 
evenimentelor, datelor și informaţiilor relevante 
pentru factorii de decizie.

Utilizarea intelligence-ului competitiv în scopurile 
menţionate reprezintă un instrument de reducere a 
nivelului incertitudinii în procesul decizional, IC-ul 
capătând, prin valorificarea surselor deschise, un rol 
cheie în dinamica societăţii bazate pe cunoaștere.

Este esențial ca, în derularea acestui proces 
complex, administrarea, dezvoltarea și transferul 
cunoașterii prin gestionarea fluxurilor de informații 
să se realizeze astfel încât informația corectă să aibă 
destinatarul adecvat. Acest proces de management 
al cunoașterii se referă la achiziţionarea, crearea, 
conservarea și aplicarea sau reutilizarea cunoașterii, 
obiectivul său fundamental fiind valorificarea 
resurselor și a capacităţilor de cunoaștere ale entității 
în cauză, pentru a da acesteia din urmă posibilitatea 
să înveţe și să se adapteze mediului în schimbare3.

Luarea unor decizii corecte, care să traseze direcţia 
și eficienţa activităţilor la nivelul unei entități este 
de o importanță vitală. Deciziile eficiente sunt 
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designed to bring the entity closer to the previously-
set objectives, in a period of time that meets the need 
for competitiveness.

Current concerns focus on ways of collecting and 
managing information available in an extremely 
broad environment – the Internet - where relevant 
data identification is a real challenge.

The solution identified in addressing these challenges 
is creating a collaborative culture, a culture that shares 
the belief that collaboration (unlike competition 
or other models) is the best approach to achieve 
a common goal. To that end, Web 2.0 technology 
and a collaborative work environment are the main 
coordinates of knowledge management development 
in the 21st century. Called environment of sharing, 
collaboration, common knowledge or community 
generated content the social software lays the 
grounds for the collective intelligence in terms of 
open interaction among employees and, respectively, 
communities.

The ability to use technological platforms for the 
collaborative work, the information resources 
management, the creation of a source system specific 
to the activities undertaken, the use of tools dedicated 
to collecting / sharing and corroborating relevant 
information represent a set of skills specific to the 
knowledge society, where the value of any social, 
organizational, and individual entity is directly related 
to its intellectual and knowledge capital. Within this 
context, it is up to us, on the macro level, to connect 
these concepts for developing intelligence-based 
strategies in order to achieve competitive advantage 
in the knowledge society.

alegerile menite să aducă entitatea cât mai aproape 
de obiectivele stabilite în prealabil, într-un interval 
de timp care să răspundă nevoii de competitivitate 
a acesteia.

Preocupările actuale se concentrează asupra 
modalităților de colectare și gestionare a informațiilor, 
disponibile în prezent într-un mediu extrem de vast 
– Internet – unde identificarea datelor relevante 
reprezintă o adevărată provocare. 

Soluția identificată pentru surmontarea acestor 
provocări este crearea unei culturi colaborative, o 
cultură care împărtăşeşte credinţa conform căreia 
colaborarea (spre deosebire de concurenţă sau alte 
modele) este cea mai bună abordare pentru a atinge 
un obiectiv comun. În acest sens, tehnologia Web 
2.0 şi mediul colaborativ de lucru sunt coordonatele 
principale de evoluţie a managementului cunoaşterii 
în secolul XXI. Denumit mediu de partajare, 
colaborare, cunoaştere comună ori conţinut generat 
de comunitate, software-ul social creează bazele 
intelligence-ului colectiv din perspectiva interacţiunii 
deschise dintre angajaţi, respectiv comunităţi.

Capacitatea de a folosi platforme tehnologice 
pentru lucrul colaborativ, gestionarea resurselor 
informaţionale, crearea unui sistem de surse specific 
activităţii derulate, folosirea instrumentelor dedicate 
colectării/ partajării și completării informaţiilor utile 
reprezintă un set de aptitudini specifice societăţii 
cunoașterii, unde valoarea oricărei entităţi sociale, 
organizaţionale și individuale este relaţionată în mod 
direct de capitalul său intelectual și de cunoaștere. În 
acest context, la nivel macro depinde de noi dacă vom 
reuși să conectăm aceste concepte, pentru a elabora 
strategii bazate pe intelligence în scopul obținerii 
avantajului competitiv în societatea cunoașterii. 
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Analysis

A function of the Intelligence Process, this 
describes the examination of constituent 
intelligence components to determine their 
nature, interrelationship, relevance, impact, and 
value to one another, to the whole, and to other 
organizations. Intelligence relies on accurate and 
timely analysis to provide the intelligence and 
insights that are necessary to decision-making.

Blindspot Analysis

An analytical technique that examines weaknesses 
and flaws in an organization’s strategy. Based on the 
works of Michael E. Porter, Benjamin Gilad, and 
others, blindspot analysis is based on comparing 
firm’s management and organizational drivers and 
dynamics with competitive, organizational and 
industry realities.

Business Intelligence (BI)
 

A broad-based business process that utilizes 
technology to gather, store, and analyze data to 
support business decisions. 

Although sometimes used synonymously with 
competitive intelligence and considered a tool for 
gaining competitive advantage, BI may involve 
an examination of one’s organization’s internal 
activities and functions, customer needs and 
decision-making process, and other business 
considerations.

Glosar / Glossary 
texte selectate și traduse de Adriean Pârlog
texts selected and translated by Adriean Pârlog

Analiză

Funcţie a Procesului Intelligence, care descrie 
rezultatul examinării componentelor informaţionale 
ale unui întreg (organizaţii), din perspectiva naturii, 
conexiunilor, relevanţei, impactului şi a valorii ataşate 
acestora. Informaţiile aferente trebuie să fie caracterizate 
de acurateţe şi oportunitate pentru a asigura contribuţiile 
necesare luării deciziei.

Analiza opacității

Tehnică de analiză care evaluează punctele slabe 
și erorile unei strategii asumate de o organizaţie. 
Analiza vizuală se bazează pe compararea sincronă a 
managementului şi factorilor dinamici (motrici) ai unei 
organizaţii (firme) cu realităţile competitive  industriale, 
economice şi sociale. NB. Bazele acestei tehnici au fost 
puse de Michael Porter şi Benjamin Gilad. 

Informaţii pentru afaceri - IA 
(este tot mai acceptată şi sintagma business 
intelligence, aşa cum apare în limba engleză) 

Proces economic bazat pe o abordare tehnologică 
extinsă pentru culegerea, stocarea şi analiza datelor 
necesare sprijinului deciziilor economice. 

Uneori, este folosit fie drept sinonim pentru competitiv 
intelligence, fie instrument utilizat în ideea câştigării 
unui avantaj competitiv. BI poate fi utilizat şi în 
examinarea unor funcţii sau activităţi interne ale unui 
client (sau specifice unor nevoi ale acestuia) cu scopul 
fluidizării procesului de luare a deciziilor.
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Competitive Intelligence (CI)

The ethical practice of researching and analyzing 
the competitive environment in which an 
organization operates. Competitive intelligence is 
a systematic program that supports the strategic 
or tactical decisions that an organization makes. 
CI can involve the examination of current and 
future decisions, actions, or conditions regarding 
its rivals, suppliers, market, and other aspects of 
its industry.

Competitor Intelligence

A subset of competitive intelligence, competitor 
intelligence involves the research and analysis of 
a rival, versus other aspects of the competitive 
environment.

Counter Intelligence

Also called defensive intelligence, this describes 
organized activities that are conducted to protect 
against a competitor organization’s intelligence 
efforts.

This glossary is based on the Glossary of Terms 
Used in Competitive Intelligence and Knowledge 
Management. Developed by Vernon Prior - 
October 2009, by Adriean Pârlog.

Informaţii competitive pentru afaceri (este tot mai 
acceptată şi sintagma competitive intelligence - CI, 
aşa cum apare în limba engleză)

Practică etică şi legală de cercetare şi analiză a mediului 
competiţional în care o organizaţie operează. CI 
reprezintă un program sistematic de sprijin a deciziilor 
de natură strategică şi tactică pe care o organizaţie 
(firmă) le poate lua. CI poate include şi examinarea 
deciziilor, acţiunilor sau condiţiilor curente (viitoare) 
referitoare la concurenţă, furnizori, piaţă sau la alte 
aspecte conexe.

Informaţii despre competiţie (competitori)

Subcomponentă a CI ce implică cercetări şi analize 
referitoare la rivali (competiţie) sau alte aspecte ce le 
incubă mediul competiţional.

Contrainformaţii

Conoscut şi sub denumirea de informaţii defensive 
(contrainformaţii) care descrie un set de activităţi 
organizate orientate în sensul protejării organizaţiei 
împotriva eforturilor structurilor de CI (angajaţilor 
acestora). 

Glosarul este dezvoltat pe baza Glossary of Terms Used 
in Competitive Intelligence and Knowledge Management. 
Developed by Vernon Prior - October 2009, de către 
Adriean Pârlog.
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COPYRIGHTS

All the copyrights are reserved for the Association for 
Business Intelligence Professionals (ABIP). No part 
of this work may be reproduced, filed or conveyed in 
any form or by any mechanical or electronic means, 
photo printing, audio or video recording, without the 
written consent of ABIP.

The authors or the publishers are not liable for any 
loss incurred by a person or legal entity that acts or 
refrains from taking action after reading the material 
published in this magazine.

GENERAL PUBLISHING CONDITIONS

“B/CI” Review is a publication offering critical 
appraisals of studies and analysis with the scope of 
application of principles of B/CI, as well, the effects 
of this action. The Review publishes articles, studies, 
commentaries, principles, results, effects linked with 
the Business Intelligence. 

Articles and studies submitted to the Review should 
be an original piece of work, offer novel solutions 
and approaches and, where relevant, should provide 
critical appraisals of existing scholarly work. The 
authors are solely responsible for the content of the 
material published in this Review. 

Authors wishing to publish their material in the 
“B/CI” Review are required to comply with the 
guidelines detailed below. Failure to comply with 
these guidelines may result in the rejection of the 
submitted material:

 DREPTURI DE AUTOR

Asociația Specialiștilor în Informații pentru Afaceri 
(ASIA) are toate drepturile de autor rezervate. Nicio 
parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, 
arhivată sau transmisă sub nicio formă și prin niciun 
fel de mijloace mecanice sau electronice, fotocopiere, 
înregistrare audio sau video, fără permisiunea în 
scris a ASIA.

Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru 
nicio pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau 
juridice care acționează sau se abține de la acțiuni 
ca urmare a citirii materialelor publicate în această 
revistă.

CONDIȚII GENERALE DE PUBLICARE

Revista „B/CI” este o publicație destinată studiilor 
și analizelor având ca obiect aplicarea principiilor 
de Business Intelligence/Competitive Intelligence 
ca și efectele acestei acțiuni. Revista publică studii, 
comentarii, principii, proceduri, rezultate, efecte 
legate de domeniul informațiilor pentru afaceri. 

Articolele și studiile trebuie să se remarce prin 
originalitatea soluțiilor, noutatea argumentării și 
dacă este cazul, prin abordarea critică a unor puncte 
de vedere exprimate. Publicarea unui material 
în paginile revistei, indiferent de natura acestuia 
(studiu, articol, comentariu, notă etc.) angajează 
exclusiv responsabilitatea autorului. 

Autorii interesați să publice un material în Revista 
„B/CI” sunt rugați să se conformeze indicațiilor 
expuse în continuare, cu precizarea că nerespectarea 
acestora poate atrage nepublicarea materialului, fără 
altă motivare:
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1. All submitted work should be provided 
either electronically, at office@asia.org.ro or in hard 
copy accompanied by an electronic copy (CD, DVD) 
posted to “B/CI”  Review  Puskin st., no.10, 4th Floor, 
1st District, Bucharest, Postal Code 011996, Romania. 
Authors will receive a confirmation letter/message 
within 10 days from the receipt of the submitted 
material. To avoid any delays or uncertainties, 
authors are required, in case they have not received 
confirmation of submission within the stated period, 
contact the editor as soon as possible, either at the 
email address mentioned above or by phone, at +40 
213 144 333.

2. Manuscripts submitted for publication will 
only be accepted by the Publishing Team if they 
show:
•	 a sound theoretical basis
•	 the theme discussed is current and relevant
•	 the material adds new knowledge to existing 

scholarly work
•	 its content is up to date with legislative 

developments at the time of publication.

If the Publishing Team determines that the submitted 
manuscript does not meet the above requirements, it 
reserves the right to either reject the manuscript or to 
request adequate changes.

3. Papers should normally be no longer 8,000 
words in length.

4. For text written in Romanian, the use of 
the orthographic rules established by the Romanian 
Academy is mandatory.

5. Bibliographical references will be provided 
in full and must include: the author(s) name, title, 
edition, place of publication, year of publication and 

1. Materialele destinate publicării se transmit 
de către autori pe suport electronic la adresa de 
e-mail: office@asia.org.ro sau pe suport hârtie, 
însoțit de un format electronic (DVD, CD), pe adresa 
str. Puskin, nr. 10, et.4, Sector 1, București, cod 
poștal 011996, cu mențiunea „Pentru Revista B/CI”. 
Autorii vor primi o confirmare a recepției în termen 
de 10 zile. Pentru a evita orice disfuncționalități în 
transferarea documentelor rugăm autorii ca, în 
eventualitatea în care în termenul menționat nu au 
primit confirmarea, să contacteze printr-un mesaj 
redacția la adresa de e-mail mai sus menționată sau 
la numărul de telefon +40 213 144 333 .

2. Echipa de redacție va accepta un material 
spre publicare dacă sunt întrunite următoarele 
condiții:
•	 nivelul științific este corespunzător
•	 tema lucrării este actuală
•	 lucrarea conține un aport de noutate față de 

doctrina existentă
•	 conținutul este adus la zi cu legislația în vigoare 

în momentul predării materialului.

Dacă se consideră că lucrarea nu este corespunzătoare, 
editura are dreptul să refuze publicarea acesteia în 
forma prezentată sau să ceară autorului modificarea 
lucrării conform standardelor revistei.

3. Dimensiunile materialelor transmise spre 
publicare nu pot depăși 8000 de cuvinte.

4. Este obligatorie respectarea normelor 
ortografice ale limbii române, impuse de Academia 
Română.

5. Sursele bibliografice vor fi citate complet, 
cuprinzând: iniţiala prenumelui și numele autorului, 
denumirea lucrării, ediția, editura, locul de editare, 
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pages referenced. For publications in an international 
language, it is not necessary to translate the title.

6. In case relevant legislative or bibliographical 
changes occur following submission, the author 
should contact the editor as soon as possible about 
such developments and to temporarily withdraw the 
manuscript to make the necessary changes.

7. The manuscript should be accompanied by 
a submission form including the following details:
•	 the author’s full name
•	 place of employment and position
•	 full address including the postal code)
•	 telephone number.

8. According to Law no. 8/1996, the approval 
of submitted manuscripts for publication implies 
the conclusion of a valid publishing contract; based 
on this contract, the author transfers his/hers rights 
of reproduction and distribution of the manuscript 
exclusively to the “B/CI” Review.
 
9. The author guarantees that owns the 
copyright of the submitted material and that the 
manuscript is original material, except for material 
in the public domain and excerpts from other 
publications, in line with existing intellectual property 
regulations. The author assumes full responsibility 
for the content of the published material.

10. The publishing contract is automatically 
terminated if, at the date of final editing of the 
respective issue of the Review, new legislative 
developments would significantly alter the theme 
and the argument advanced in the article.

anul apariției, pagina (paginile). Dacă denumirea 
lucrării este într-o limbă străină de circulație 
internațională titlul nu se traduce.

6. Dacă, după înaintarea materialului către 
Revista „B/CI”, survin modificări legislative și/sau 
bibliografie suplimentară relevante, autorul trebuie 
imediat să comunice redacției această situație și să 
retragă articolul pentru modificare.

7. Odată cu înaintarea oricărui material 
autorul/autorii trebuie, pe o filă separată, să indice 
următoarele date:
•	 prenumele (complet) și numele
•	 funcția și locul de muncă
•	 domiciliul exact, cu precizarea codului poștal
•	 numărul de telefon.

8. Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de 
către redacție a materialelor trimise spre publicare 
semnifică încheierea valabilă a contractului de 
editare; conform acestui contract, autorul cesionează 
cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și difuzare a 
lucrării sale revistei „B/CI”.

9. Autorul garantează că este singurul 
deținător al dreptului de autor asupra lucrării și că 
lucrarea este originală, cu excepția materialelor de 
domeniu public și a extraselor din alte lucrări, care 
sunt făcute cu respectarea dispozițiilor legale în 
materia proprietății intelectuale. Autorul își asumă 
deplina responsabilitatea în privința conținutului 
lucrării.

10. Contractul de editare se reziliază de 
drept dacă, până la data efectuării corecturii finale 
a numărului de revistă, au survenit modificări 
legislative importante cu influență asupra 
conținutului problematicii tratate.
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11. Regarding published materials, the Editorial 
Board reserves the following rights:
•	 to change their titles
•	 to correct formulations that appear confuse, 

unclear, incomplete, without altering the ideas, 
views and arguments advanced by authors

•	 to group together articles that discuss the same 
topic

•	 to publish materials in separate issues, published 
as special issues of the Romanian Public-Private 
Partnership Law Review, or to publish them 
in electronic format, regardless of their date of 
publication

•	 to publish accepted materials online, on the 
website of  ABIP.

12. Submission of an article is taken to imply 
that it has not been previously published and is not 
being considered for publication elsewhere until after 
the article is rejected by “B/CI” Law Review, or six 
months from confirmed submission to the Review, in 
the absence of a rejection.

13. Unpublished manuscripts will not be 
returned.

14. In cased of plagiarism, the author(s) assume 
full ethical and legal responsibility.

11. Privitor la materialele care se publică, 
Echipa de redacție își rezervă următoarele drepturi:
•	 să modifice titlurile acestora
•	 să corecteze unele formulări considerate confuze, 

neclare, incomplete, fără a aduce atingere ideilor, 
opiniei și argumentelor autorilor

•	 să alcătuiască grupaje de articole care tratează 
același subiect

•	 să publice materialele, când apreciază necesar, 
în volume separate, ca eventual supliment 
al publicației Revista „B/CI” sau pe suport 
electronic, indiferent de data apariției lor

•	 să publice materialele,  parțial sau total, și în 
ediția on-line a revistei.

12. Materialele trimise redacției spre publicare 
nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât 
după primirea răspunsului, în sensul că materialul nu 
poate fi publicat în publicația Revista „B/CI”, ori după 
6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția 
revistei și nu s-a primit un refuz de publicare.

13. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

14. În caz de plagiat întreaga răspundere, 
inclusiv juridică, revine în exclusivitate autorului/
autorilor. 





Bine ai venit laÎn viaţǎ uneori e uşor, alteori greu.
Suntem aici oricând.

MASTERCARD CORPORATE CREDIT CARD,
UN PRODUS ÎN EXCLUSIVITATE DESTINAT COMPANIILOR

UniCredit Țiriac Bank oferă un produs inovativ pe piața bancară cu un sofisticat 
program de beneficii. Acesta include accesul la discount-uri Premium, în saloanele VIP 
ale aeroporturilor internaționale sau la asigurări de călătorie performante:

Asigurarea de călătorie în străinătate în parteneriat cu CHARTIS România;
Asistență medicală 24 de ore din 24, pentru călătoriile în străinătate;
Asigurarea pentru cumpărăturile, obiectele și documentele personale;
Asigurarea de muncă pe teritoriul României, una dintre puținele atașate unui card pe 
piața locală;
Reduceri la comercianții parteneri ai UniCredit Țiriac Bank, www.programreduceri.ro 
sau MasterCard, prin intermediul unor programe exclusiviste, precum programul Elite 
oferit de MasterCard în plan local;
Prin Programul Priority Pass, posesorul cardului are acces gratuit în peste 600 de 
saloane VIP ale aeroporturilor din întreaga lume. În România, accesul este asigurat 
pentru lounge-urile din Cluj-Napoca și Timișoara. În plus, UniCredit Țiriac Bank oferă 
acces gratuit în propriul lounge din Aeroportul Henri Coandă.

•
•
•
•

•

•

Online
cashmanagement@unicredit.ro
www.unicredittiriac.ro

Facebook
www.facebook.com/UniCreditTiriacBank 
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