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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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On 21 June 2012, the main hall of the Central 
University Library hosted the inauguration ceremony 
of the setting up of the Association of Business 
Intelligence Professionals (ASIA), the only non-
profit association of this kind in Romania, with the 
aim of developing the field of business intelligence 
(business/competitive intelligence). The association 
came into being out of necessity since its main goal is 
to support the increase of the Romanian companies’ 
competitiveness. 

Modern world, globalized and interdependent, 
obliges the companies to use any tool to be able 
to cope with the tougher and tougher business 
competition. With that end in view, ASIA is to 
promote the occupations connected with business 
intelligence activities which put into practice its main 
goal.

The professional standards adopted, the principles, 
methods and procedures, are promoted, nationally 
and internationally, by all the members of the 
association. In order to answer as professionally as 
possible to the competitive and dynamic business 

Ilinca Drăgănescu
Analist BI
BI analyst

21 Iunie 2012
21 June 2012

Aula BCU din București a găzduit, pe 21 iulie 2012, 
lansarea Asociației Specialiștilor în Informații pentru 
Afaceri (ASIA), singura entitate non-profit de acest 
fel din România, înființată cu scopul de a dezvolta 
domeniul informații pentru afaceri. Constituirea 
acestei asociații răspunde unei necesități a mediului 
de afaceri românesc deoarece obiectivul ei principal 
este sprijinirea creșterii competitivității companiilor. 

În lumea modernă, globalizată și interdependentă, 
companiile trebuie să folosească orice instrument 
pentru a putea face față unei concurențe din ce în ce 
mai dure. În acest sens, ASIA își propune promovarea 
profesiilor conexe activității de informații pentru 
afaceri care, prin acțiunile lor, realizează transpunerea 
în practică a obiectivului ei principal.

Standardele profesionale adoptate: principii, 
metode și tehnici, sunt promovate și susținute atât 
la nivel național cât și internațional, de către toți 
membrii asociației. Pentru ca membrii acesteia să 
poată răspunde cât mai profesionist mediului de 
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environment of the XXI century, ASIA members 
are granted, by the association, different types of 
training – novices and expert- under the guidance 
of professional instructors, paying special attention 
to the development of a body of business intelligence 
professionals able to meet the requirements of high 
professional competence. 

At the same time, the interests of its members and 
their protection are another important aim of 
the association. Another guiding principle of its 
activity is to establish, in accordance with the legal 
framework, the deontological principles and make 
up the procedures which guide the activity of the 
business intelligence experts and are to be respected 
by all its members.

ASIA is also interested in establishing and 
developing relations with national and international 
governmental or nongovernmental organizations 
in order to promote the goals of this profession and 
to cooperate to keep on improving the professional 
work methods and increase the security and 
competitiveness of the companies as well as to 
contribute to the building up of a high performance 
business environment.

afaceri dinamic al secolului XXI, asociația asigură 
modalități de calificare și perfecționare profesională 
sub conducerea unor instructori competenți, în 
vederea dezvoltării unui corp de adevărați specialiști 
în informații pentru afaceri. 

Pe de altă parte, interesele membrilor săi și protecția 
acestora este un alt obiectiv permanent al ASIA.
 In același timp, definirea și promovarea respectării 
regulilor și a principiilor deontologice care 
guvernează activitatea specialiștilor din domeniu, 
în conformitate cu responsabilitățile și cadrul legal 
al profesiei, reprezintă o altă direcție a demersurilor 
asociației. 

Altă preocupare majoră este și aceea de a stabili 
și dezvolta legături cu organizații și organisme 
guvernamentale și neguvernamentale, naționale și 
internaționale, în scopul promovării acestei profesii 
și a conlucrării pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
continuă a metodelor de lucru în vederea sporirii 
securității și competitivității companiilor și a creării 
unui mediu de afaceri performant.
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ASIA, being interested in keeping the pace with 
the development of the society, organises scientific 
meetings to debate theoretical and practical 
problems of the BI field and takes part in seminars, 
debates, congresses in Romania or abroad on issues 
related to its activity or connected with it. It can also 
publish books, magazines, studies documentations 
connected with its field.

It was shown above that the association has in 
view the building of a body of business intelligence 
professionals. In this respect, it organises and grants 
professional certification for those who want to 
become ASIA members. It also engages the necessary 
procedures for its affiliation to international 
professional intelligence organisations or bodies. 

It is important to be emphasized the fact that, at the 
requirement of state bodies or other governmental 
or nongovernmental bodies, it issues consultative 
points of view regarding the principles, methods and 
procedures used by BI. For its members ASIA may 
umpire the disputes which may appear, in case that 
those involved request this.

This very short review of some goals of the association 
was necessary to make the reader better understand 
the significance of the event that took place on June 
21, 2012. The inauguration meeting was organised 
by ASIA in partnership with SAP, ICSS Romania and 
BCU Bucharest. Special thanks must be brought to 
Ms M. Radoi, BCU head manager, whose constructive 
and enthusiastic support was of great help.

Așa cum este firesc, fiind interesată de 
îmbunătățirea și dezvoltarea în pas cu societatea 
a domeniului de informații pentru afaceri, ASIA 
organizează manifestări științifice în scopul studierii 
și dezbaterii problemelor teoretice și practice ale 
domeniului: congrese, colocvii, seminarii etc, și 
participă la astfel de activități și în străinătate. De 
asemenea, poate edita cărți, publicații de specialitate 
lucrări de sinteză, studii documentare etc, legate de 
domeniul său de activitate.
 S-a arătat mai sus că se urmărește formarea 
unui corp de profesioniști ai informațiilor pentru 
afaceri. În acest scop, asociația organizează și asigură 
atestarea profesională a persoanelor fizice care 
doresc să devină membri ai acesteia. Totodată ASIA 
desfășoară și activități care să asigure îndeplinirea 
formalităților necesare de afiliere la asociații și 
organisme internaționale de profil. 
 Important de evidențiat este și faptul că, la 
cererea instituțiilor de stat sau a altor organisme și 
organizații guvernamentale sau nonguvernamentale, 
asociația poate emite avize consultative cu privire la 
principiile, metodele și tehnicile folosite în domeniul 
informațiilor pentru afaceri. În cazul apariției unor 
disensiuni între membrii asociației, aceasta poate 
media între părți în cazul în care părțile solicită acest 
lucru. 
 A fost necesară această scurtă trecere în revistă 
a unora dintre obiectivele și activitățile asociației 
pentru ca cititorul să înțeleagă și mai bine semnificația 
evenimentului care a avut loc pe 21 iulie 2012. 
Evenimentul de lansare a Asociaţiei a fost organizat 
de către ASIA. în parteneriat cu SAP, ICSS România 
și BCU București, cu sprijinul doamnei director a 
Bibliotecii Centrale Universitare, Mireille Rădoi, a 
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The special place, laden with history, made easier the 
task of those who took the floor: Sergiu Medar, ASIA 
president, Florin Pogonaru, president of Romania’s 
Businessmen Association, Marius Sebe, CI expert 
and Valentin Tomsa, SAP director general. As a 
proof of the interest triggered by the setting up of the 
association the guests belonging to the private sector 
were in great numbers. 

Although it was a formal meeting, in order to create 
a relaxed, open and transparent atmosphere, in his 
speech, Sergiu Medar, ASIA president, invited the 
speakers to have an interactive dialogue with the 
guests present in such a great number. 

He reviewed briefly what BI is, explaining the fact 
that the phrase BI has been “confiscated” by the 
IT companies which use it with the meaning of 
processing and storing information and has nothing 
to do with the business field. Then he emphasized 
which BI components are and draw a parallel 
between CI and CCI. At the same time, the speech 
also presented the main goals of the association 
and stressed the efforts that have been made by 
ASIA members so far to write into the Occupations 
Classification in Romania the new occupations: BI 
expert and BI manager. 

cărei participare entuziastă și profesionistă a fost de 
un real folos.

Atmosfera încărcată de istorie a locului a stimulat 
luările de cuvânt: Sergiu Medar - Președinte 
ASIA, Florin Pogonaru – Președinte al Asociației 
Oamenilor de Afaceri din România, Marius Sebe 
– Expert Competitive Intelligence și Valentin 
Tomşa – Director General SAP. Numărul mare al 
reprezentanților sectorului privat în sala a dovedit 
interesul acestora față de nou înființata asociație. Deși 
o întâlnire oficială, s-a dorit crearea unei atmosfere 
relaxate, alegându-se ca format de discuţie dialogul 
tocmai pentru a sugera apropiere, deschidere, 
transparenţă și interacţiune. 

Sergiu Medar, Președintele ASIA, a fost cel care 
a deschis oficial acest eveniment, invitându-i pe 
vorbitori să poarte un dialog cu invitaţii din sala 
aproape plină. 

In discursul susţinut, acesta a încercat să definească 
în linii mari conceptul de Business Intelligence, 
explicând că domeniul IT a “confiscat’’ această 
sintagmă pe care o folosește cu sensul de procesare 
și stocare a informației și nu are nimic comun cu 
domeniul de afaceri. 

Apoi a urmat o prezentare succintă a elementelor 
care o compun, realizându-se și o paralelă între 
Competitive Intelligence și Counter Competitive 
Intelligence. Pe de altă parte, discursul a schițat și o 
scurtă prezentare a Asociaţiei, a eforturilor susţinute 
ale membrilor în ceea ce privește introducerea în 
standardul ocupaţional a titulaturii de “Expert 
informaţii pentru afaceri” precum și începerea 
demersurilor necesare pentru introducerea 
standardului ocupaţional de “Manager informaţii 
pentru afaceri”.
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The next one who took the floor was Florin 
Pogonaru who spoke about the importance of BI 
for the Romanian business field insisting on two 
main elements: the awareness of the great use of a 
professional approach of BI to support the increase of 
the business performance and the fact that this field 
must adopt only legal and ethical solutions since, 
in the long run, the failures would have harmful 
consequences, bringing about mistrust and opacity 
towards this field.

Marius Sebe outlined a short history of BI with 
special reference to the development of this field in 
Romania, its main role being to support the business 
actors’ competitiveness on two main directions. On 
one hand it means the planning of actions and, on the 
other hand, it refers to the possibility of predicting 
the development of business fields, market trends, 
the competitors’ behaviour and political, legislative 
and social changes in order to create the necessary 
conditions for a fast and efficient analysis of the 
relevant information required by the decision makers.

Valentin Tomșa, an excellent speaker, had a highly 
interactive speech, pointing out the pragmatic aspect 
of BI and encouraging the guests to ask questions. 

Invitat să ia cuvântul, Florin Pogonaru a subliniat 
importanţa B.I. pentru mediul de afaceri românesc 
insistând asupra a două aspecte: înţelegerea 
utilităţii informaţiilor pentru afaceri abordate în 
mod profesionist în vederea creșterii performanţei 
activităţilor din domeniul afacerilor și alegerea de 
către departamentele de informaţii pentru afaceri 
de soluții exclusiv legale și etice, posibilele derapaje 
putând avea consecinţe dăunătoare pe termen lung, 
producând neîncredere și opacitate.
 
A urmat Marius Sebe care a prezentat un scurt 
istoric al B.I., insistând pe evoluţia acestui domeniu 
în România și punctând importanţa Intelligence-ului 
Competitiv, rolul principal al acestuia rezumându-se 
la păstrarea competitivităţii actorilor în două direcţii 
importante. 

Pe de o parte, este vorba despre planificarea acţiunilor, 
iar pe de altă parte, despre anticiparea dezvoltării 
sectoarelor de interes, a tendinţelor pieţei și a 



8 2/2012

In this stimulating atmosphere, other speakers 
followed and, among them, Mihai Rohan, president 
of Carpatcement Holding Board, who wanted some 
clarifications regarding the procedure of joining the 
organisation since there are some restrictions in its 
status. Gheoghe Pogea emphasized the potential role 
of intelligence as a factor of increasing efficiency and 
competitiveness. 

Florin Ionescu, professor at Steinbeis Berlin 
University, insisted on the interest of the German 
business and academic fields regarding BI.

The inauguration meeting ended with a networking 
session, where those present at this event had 
the opportunity to ask questions, and have them 
answered, about the BI field and thus, the new 
organisation drew the necessary conclusions in order 
to get the best of its resources and focus its efforts on 
a solid development of this field in Romania.

comportamentului entităţilor concurente, precum 
și a modificărilor ce intervin în plan politic, social 
și legislativ, pentru a crea un mediu necesar analizei 
rapide și eficiente a tuturor informaţiilor relevante 
pentru factorii de decizie.

Valentin Tomșa, un vorbitor excelent, cu un discurs 
interactiv, s-a orientat către latura pragmatică a B.I., 
încurajându-i pe cei din public să pună întrebări.

În această atmosferă efervescentă au urmat și alți 
vorbitori, printre care și Președintele Boardului 
Carpatcement Holding, Mihai Rohan, care a dorit 
câteva clarificări privind modalitățile de înscriere 
în asociaţie, deoarece există anumite limite impuse 
de statutul acesteia. Gheorghe Pogea a lansat la 
rândul său o discuţie privind potenţialul funcţiei de 
intelligence de a spori eficienţa și competitivitatea. 

Intervenţia lui Florin Ionescu, Prof. Univ. la 
Universitatea Steinbeis Berlin, a vizat preocupările 
mediului de afaceri și academic german în domeniul 
B.I. 

Evenimentul de lansare al ASIA s-a încheiat cu o 
sesiune de networking în holul Aulei BCU, astfel 
încât cei prezenţi au avut ocazia să-și lămurească 
întrebările și să formuleze alte întrebări cu privire 
la domeniul B.I., astfel încât asociaţia nou lansată 
să își canalizeze forţele și resursele în direcţia 
dezvoltării acestui domeniu care este încă nou pe 
piaţa românească.
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The objective purpose of business leaders and 
managers of increasing the output of their own 
companies has been bringing about and stimulating 
competition among private companies or among 
private and state companies, no matter the business 
or the market. After 1990, the barriers, either 
geographical, physical, cultural or geo-political, 
which, in the past, limited the access to markets, 
have obviously been slackened when the bipolar 
world stopped to exist and since when, gradually, the 
world economy started its way to a new economy, a 
knowledge economy, heavily influenced by the new 
forces of development. 

Besides work and capital, the traditional factors of 
useful social activities, a new decisive element is 
now present, knowledge, which has imposed new 
approaches to the processes which bring prosperity to 
society as these are highly connected with automation 
and IT industries. At this moment, no country in the 
world can be economically competitive unless it has 
intensive-knowledge industries. 

Tendinţa obiectivă a liderilor şi managerilor 
agenţilor economici de a creşte output-ul propriilor 
companii a determinat, şi continuă să determine şi 
azi, accentuarea concurenţei ce se manifestă între 
acestea, firme de stat sau private, pe toate formele 
de manifestare a pieţelor. Barierele de tot felul, 
geografice, fizice, culturale sau cele de natură socio-
politică, care limitau accesul în pieţe, s-au diminuat 
evident, mai ales după 1990, când lumea bipolară a 
încetat să mai existe şi de când, treptat, economia 
globală s-a transformat şi într-o economie a 
cunoaşterii, puternic influenţată de noii determinanţi 
ai dezvoltării. 

Alături de muncă şi capital, factorii tradiţionali 
ai activităţilor sociale utile din zona producţiei şi 
serviciilor, a apărut un nou element determinant, 
cunoştinţele, care au generat noi abordări ale 
proceselor de distribuţie a prosperităţii în societate, 
orientate sau reorientate către zona industriilor 
puternic automatizate şi informatizate (IT). S-a ajuns 
practic în situaţia în care nici o ţară din lume nu mai 
poate fi considerată ca fiind competitivă economic 
dacă nu dispune de industrii de tip intensive-
knowlwdge. 

Adriean Pârlog
Vice-președinte al Asociației Specialiștilor în Informații pentru Afaceri
Vice-president of Romanian Business Intelligence Professionals Association

Nevoia abordărilor structurate în BI/CI
For a structured approach to BI/CI
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In this new economic context, the non-material 
values, the ones produced by knowledge and 
knowledge management, become a new core of 
competencies which, unlike work, capital and land, 
become assets (economic ones) while they are used 
and keep increasing in the economic process. Today, 
in economy, it is considered that the knowledge 
processes, stimulated by competencies, are dynamic 
and implicitly based on rules and procedures. 

In this economic-competitive context, the modern 
management of organizations is trying to implement 
order relations and some metrics in order to improve 
a company’s profit or its importance on the market 
and, consequently, the setting up and development of 
BI/CI structures. 

In this context, it is necessary a brief description of the 
macro-economic environment from a systemic point 
of view, taking into account the specific mechanisms 
of BI/CI, when the principles of the modern 
management based on knowledge management are 
manifest.

In the economic environment, an organization 
coexists with other organizations having one of 
the following relations with them: competition, 
partnership or no relation at all. Having in view 
these structural components, there can be imagined 
possible threats, one sided or mutual, open or 
disguised vulnerabilities, which can be used by 
the competitors and, at the same time, business 
opportunities (latent or obvious ones) can also be 
revealed. 

The above mentioned elements allow me to say that 
this is the ‘’classic’’ environment where the BI/CI 

În acest nou context economic, valorile non-materiale, 
cele date de existenţa cunoştinţelor şi managementul 
cunoaşterii, devin un nou nucleu al competenţelor 
care, spre deosebire de muncă, capital şi pământ, pe 
măsura utilizării, devin un activ (în sensul economic 
al categoriei) ce se apreciază pe măsura utilizării 
şi reutilizării sale. Astăzi, şi în economie, se poate 
considera că procesele de cunoaştere, potenţate de 
resurse suplimentare de competenţă, sunt de natură 
dinamică şi sunt orientate tacit (implicit) spre acţiuni 
bazate pe proceduri.

În această realitate economico – concurenţială, 
managementul modern al organizaţiilor caută 
introducerea unor relaţii de ordine şi a unor matrici 
de abordare care să contribuie la creşterea profilului 
şi relevanţei în piaţă a companiei, inclusiv prin 
constituirea şi dezvoltarea unor structuri de BI/CI.

În acest context, încercăm o descriere succintă a 
mediului macro-economic, din punct de vedere 
sistemic, conform cu nevoile de înţelegere a 
mecanismelor specifice domeniului BI/CI, în 
condiţiile manifestării principiilor managementului 
modern bazat pe managementul cunoştinţelor.

O organizaţie coexistă în mediul economic cu alte 
organizaţii, în relaţii cu care se pot afla intr-una din 
situaţiile următoare: de concurenţă, non-concurenţă, 
de parteneriat (cooperare) sau de indiferenţă. Între 
toate aceste componente structurale pot fi imaginate, 
ca posibile dezvoltări de ameninţări unidirecţionale 
sau reciproce, expuneri deschise sau mascate ale 
unor vulnerabilităţi, ce pot fi exploatate concurenţial 
sau evidenţiate ca oportunităţi de afaceri (evidente 
sau latente).

Toate aceste aprecieri ne permit să afirmăm că ne 
aflăm în mediul clasic de manifestare practică a 
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structures and those of private security act. (Fig.1)

Under these circumstances, when the competition 
has become tougher, it is necessary to review the 
theoretical and practical concepts of economic 
strategy and tactics on contemporary markets as the 
first step in order to get acquainted with the current 
market economic structures.

structurilor BI/CI şi a celor de securitate privată 
(Figura1).

În aceste condiţii, în care concurenţa (competiţia) 
se accentuează, considerăm utilă reconsiderarea 
conceptelor teoretice şi practice de strategie economică 
şi tactică economică în piaţa contemporană, ca prim 
pas în cunoaşterea structurilor economice existente 
în piaţă.

Companii concurente
S/W(v)

Competitive companies

Companii non-concurente și 
indiferente față de A
Companies neutral to 

company A

Compania A
S/W(v)

Company A

Oportunități
Opportunities

Oportunități
Opportunities

Indiferență
Neutral environment

Cooperare
Cooperation

Spațiu economic concurențial
Competitive economic environment

Amenințări
Threat

Oportunități
Opportunities

Companii partenere
S/W(v)

Partner companies

Notă: / Notes:
S   - puncte tari / strong points
W - puncte slabe / weak points
v   - vulnerabilităţi / vulnerabilities

Figura 1 - Structura topologică a spaţiului economic concurenţial
Fig.1 - Topologic structure of the competitive economic environment
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Pentru început, reamintim definiţiile celor două 
concepte, fără pretenţia de a epuiza în întregime 
subiectul, acceptând faptul că, în literatura de 
specialitate, au existat numeroase încercări similare 
care, finalmente, au dat naştere şi multor controverse, 
generate de mai multe cauze, pe care nu le analizăm 
acum.

În spaţiul cercetărilor operaţionale şi al analizei 
sistemelor sunt bine cunoscute două maniere de 
studiu. Aşa numitele abordări top-down, respectiv 
bottom-up. În analiza de faţă a relaţiilor funcţionale 
existente între domeniile strategic şi tactic, putem 
concepe demersul fie de la nivelul strategic la cel 
tactic, fie invers. Ambele categorii trebuie considerate 
ca părţi ale unui acelaşi binom, organizat pe două 
nivele, unul superior, celălalt inferior, care operează 
intercondiţionat, planificat şi sincron, în timp şi 
spaţiu. Dacă am recurge la limbajul automatizărilor, 
ne-am afla în cazul unui sistem basculant bistabil. 
Ambele niveluri pot fi considerate legate ierarhic 
şi ca influenţându-se reciproc, în cascadă. Fie de 
la obiective (niveluri) strategice, prin obiective 
operative către cele tactice, prin sarcini concrete, fie 
de la nivelul tactic, prin cel operativ, către obiective 
strategice.

Din perspectiva stării finale a sistemului considerat, 
elementul cu cea mai redusă complexitate, dar cu 
o importantă contribuţie transformaţională este 
reprezentat de aşa numita sarcină concretă, prin care 
înţelegem o activitate indicată a se realiza de către o 
structură (persoană) ierarhic autorizată, sarcină care 
trebuie finalizată procedural într-un interval de timp.

Conceptul de tactică sau acţiune tactică reprezintă 
un ansamblu de sarcini, care trebuie finalizate într-
un timp şi într-un spaţiu în care sunt (pot fi) prezenţi 
şi alţi subiecţi din mediul concurenţial de afaceri. Aşa 

Firstly, it is necessary to review the definitions 
regarding the two concepts, without exhausting the 
subject as there are many specialized attempts to 
make clear these aspects which have already led to 
many controversies. These controversies are not to be 
discussed here. 

The operational research and the systemic analysis 
have two ways of approach: top-down and bottom-
up. In the present analysis of the functional 
relationships between the strategic and tactical 
field, either a strategic or tactical approach can be 
chosen. Both categories must be considered as parts 
of a binominal, organized on two levels, a superior 
and inferior one, that acts in a conditioned, planned 
and synchronous way, in time and space. If we used 
the language of the automation field, we would 
be speaking about a bi-stable tip-up system. Both 
levels are hierarchically connected and mutually 
influenced, from the strategic tasks (levels), through 
operative targets to the tactical ones, with definite 
tasks at the tactical level, through the operational 
ones to the strategic targets. 

Having in view the final state of the system under 
consideration, the least complex element but with 
the most important transformational contribution, 
is represented by the so called concrete task, which 
means a certain activity that is to be carried out by a 
structure(a person) hierarchically authorized and in 
a certain period of time.

The concept of tactics or tactical action represents 
a set of tasks which is to be carried out in a period 
of time and in a space in which other actors of the 
business competitive environment are present (or can 
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cum am mai arătat, între aceştia pot exista elemente 
de natură concurenţial-competitivă, de cooperare 
sau de indiferenţă. Spaţiul în care sunt posibile forme 
concrete de manifestare a unor acţiuni tactice îl 
putem adresa şi cu sintagma de nivel (spaţiu) tactic.

Conceptul de strategie sau acţiune strategică 
(desfăşurabilă la nivel strategic) reprezintă un 
plan de acţiune proiectat să asigure îndeplinirea 
unui obiectiv (scop) specific. Obiectiv (scop) 
specific poate fi considerat şi atingerea unei poziţii 
avantajoase în relaţia cu un adversar identificat sau 
cu unul potenţial (virtual), dar şi efortul de plasare 
pe o poziţie avantajoasă pentru competiţii viitoare 
în care subiecţii nu sunt specificaţi (nominalizaţi). 
Uneori, în mediul economic concurenţial strategia 
unei companii este descrisă şi prin sintagma „road 
map” – foaie de parcurs. Aceasta are semnificaţia 
unui document programatic, ajustabil periodic cu 
scopul de a sincroniza alocarea de resurse necesare 
atingerii unor obiective precise (de cele mai multe 
ori, tactice) sau exploatarea unor oportunităţi. 

Uneori, un obiectiv tactic, planificat a fi atins, 
poate să capete relevanţă superioară (operativă sau 
chiar strategică) urmare a dinamicii imprevizibile 
fenomenului sau procesului în cauză. Strategia şi 
tactica (tacticile) unei companii ar trebui considerate 
precum gemenii „siamezi”. Ambele sunt planificate, 
organizate şi executate într-o manieră organică, ce 
urmează axiome clare pe care atât liderul cât şi seful 
structurii de BI/CI ar trebui să le împărtăşească, să 
le accepte şi să le aplice ca imperative cotidiene, în 
proporţii diferite, evident, conform fişei postului 
fiecăruia. Dintre care enumerăm succint:
• uită trecutul ( nu „anticipa” istoria);
• gândeşte global;
• acordă o importanţă mai mare schimbărilor 

be present). As it has already been mentioned above, 
among these actors there can be rival-competitive, 
cooperation or neutral relations. Referring to the 
space in which the concrete manifestations of some 
tactical actions develop, the phrase tactical level 
(space) can be also used.

The concept of strategy or strategic action (developed 
at the strategic level) represents an action plan 
designed to grant the putting into practice of a specific 
task (goal). A specific task (goal) can be considered 
the attempt of getting an advantageous position 
against a known rival or a potential (virtual) one or 
a beneficial position for the future competitions in 
which the actors are not specified. Sometimes, in the 
economic competitive environment, the strategy of 
a company is described as the “road map’’. This has 
the significance of a programmatic document that, 
periodically, can be adjusted in order to coordinate 
the allocation of the necessary resources to carry out 
certain concrete tasks (in most cases tactical) or take 
advantage of some opportunities. 

Sometimes, a tactical, planned goal, in order 
to be carried out, may get a special relevance 
(operational or even strategic) as a consequence of 
the unpredictable development of the phenomenon 
or the process in question. The strategy and tactics of 
a company should be considered as ‘’Siamese twins’’. 
Both of them are planned, organized and carried 
out in an organic way that follows clear axioms, 
requirements, the business leader and the head of the 
BI/CI structures have to share such as:

• forget the past (do not “anticipate’’ history);
• think globally;
• give more importance to the internal changes 
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interne (acţionează radical azi şi mâine nu vei fi 
în criză);

• fundamentează-ţi afacerea pe informaţii 
şi cunoştinţe, nu pe date şi fapte empirice 
(adăugarea de valoare depinde de mobilitatea 
intelectuală a capitalului uman);

• transformă organizaţia într-una bazată pe 
informaţii şi cunoştinţe;

• concentrează-te pe nucleul dur al obiectivelor 
companiei;

• micşorează numărul de nivele decizionale la 
maximum trei (managementul de vârf, cel 
executiv-funcţional şi cel de proiect). 

În limbaj colocvial, relaţia dintre strategic şi tactic 
poate fi sugerată şi de recursul la explicaţii cu tentă 
anecdotică, nu totdeauna lipsite de semnificaţie. 
Astfel, zona strategică este caracterizată de prezenţa 
unei mulţimi de explicaţii legate de subiect într-o 
manieră generală, pe când zona tactică este 
caracterizată de o mulţime de realizări concrete, dar 
explicate sumar: „Când totul este zis şi făcut, mai 
mult este zis decât făcut”. Implicaţiile unei astfel de 
abordări pot fi contraproductive, în sensul că zona 
strategică ar fi rezervată mentalului superior, pe 
când spaţiul tactic poate fi câmpul de manifestare al 
„ordinelor de nivel inferior”. În fond, nici o strategie 
nu poate fi mai bună decât suma tacticilor chemate 
să o materializeze.

După opinia unor specialişti în domeniul planificării 
strategice a companiei, (Lars Bo Hansen), un 
document de planificare strategică ar trebui să 
conţină, printre altele, răspunsuri la o serie de 
întrebări cum ar fi:

• unde se doreşte să ajungă compania?
• care sunt obiectivele pe termen lung (ambele 

schiţează viziunea companiei)?

(act radically today and you won’t be faced with 
a crisis tomorrow);

• base your business on information and 
knowledge not on data and empirical facts 
(the possibility of adding value to the “assets’’ 
depends on the intellectual mobility of the 
human resource);

• transform your own organization in one based 
on information and knowledge;

• focus on the tough core of the company’s tasks;
• reduce the number of the decision-making 

levels to three (top management, executive 
management and project management). 

The relationship between the strategic level and the 
tactical one can be explained as follows: the strategic 
area enjoys a lot of explanations connected with 
the subject in a very general way while the tactical 
area is referred to in concrete achievements with the 
words: “when everything has been said and done, it 
is more said than done’’. Such an approach can be 
counterproductive since it may seem that the strategic 
area would be connected with the intellectual level 
while the tactical one would be the space of “the 
orders of an inferior level’’. In fact, no strategy can be 
better than the total amount of the tactics used to put 
it into practice.

Some experts in the field of strategic planning of 
a company (e.g. Lars Bo Hansen) consider that a 
document of strategic planning should answer such 
questions:

• where does the company want to get?
• what are its long term goals? (both questions 

outline the company’s future perspective)
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• cine sunt clienţii companiei?
• ce produse (servicii) li se oferă?
• prin ce canale se face distribuţia bunurilor sau 

serviciilor ?
• care este dimensiunea geografică (limitele fizice) 

a pieţei?
• care sunt avantajele competitive ale companiei 

proprii?
• există argumente care fac propria companie 

unică?
• boar-dul şi angajaţii companiei cred în 

viabilitatea documentului ?
• costurile induse de document sunt acceptabile?

Toate elementele descrise mai sus justifică nevoia 
planificării specifice domeniului BI/CI pornind de la 
strategia companiei din care face parte şi de la studiul 
entităţilor de interes ce fiinţează în spaţiul economico-
concurenţial, conform ciclului informaţional specific 
informaţiilor pentru afaceri. 

Bineînţeles că analiza centrată pe agenţi (companii) 
individuali ar trebui să înceapă de la studiul strategiilor 
de dezvoltare a acestora şi de la înţelegerea unui set 
minim de date şi informaţii tactice pe care compania 
le declară sau pe care, probabil, le utilizează.

Concomitent, ar trebui evaluat cu grijă aşa numitul 
“sindrom al inamicului”, la care nu trebuie să se 
ajungă, urmând logica „poţi concura cu adversarul 
si nu este necesară anihilarea lui”. Pentru aceasta este 
recomandat să nu fie văzută neapărat ca o ameninţare 
orice apariţie a unui nou concurent, concomitent 
cu judecarea balansată a tendinţelor extreme de 
complimentare sau ameninţare, care pot origina 
dinspre acesta. 

• who are the company’s clients?
• what products (services) does it provide?
• how is the distribution of goods or services 

made?
• what is the geographical size (physical limits) of 

the market?
• which are the competitive advantages of the 

respective company?
• are there any arguments that make the company 

unique?
• do the company management and employees 

consider the document valid?
• are the costs required by the document 

acceptable?

All the elements described above emphasize the 
need of planning which is also specific to the BI/
CI, starting from the strategy of the company BI/
CI is part of the elements of interest that are in the 
economic competitive environment, in accordance 
with the characteristic intelligence cycle of BI. 

It is common knowledge that the analysis focused 
on individual agents (companies) should start 
with the study of their development strategies 
and understanding the set of data and tactical 
information used by the respective company and 
publically available.

At the same time, the so called “the enemy syndrome’’ 
should be avoided since “you can compete with your 
rival but it is not necessary to annihilate him’’. That’s 
why the appearance of a new competitor shouldn’t be 
seen as a threat and a well-balanced study should be 
carried out in order to detect possible consequences. 
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That’s why it is advisable for the BI/CI bodies to gather 
and analyze information regarding complementary 
opportunities and, at the same time, evaluate the 
threats coming from the competitors, thus being able 
to face challenges.

Studying and understanding the tactics and strategy 
of different actors on the market allows the BI/CI to 
create a data base which can become a ‘’thesaurus’’ 
of data, facts, information and knowledge, which 
should :

• identify, at least partially, the effort directions 
and their priorities;

• adopt new ways of approaching old challenges;
• analyze the benefits of new specialized training 

for the staff;
• get a better understanding of the success factors 

that can make the organization develop;
• identify possible future problems brought about 

by rival companies;
• identify, partially, the company’s rivals and their 

partners;
• simplify the ways of getting acquainted with the 

rival company’s decision making process;
• design ways of guiding the study of the 

companies on the market;
• simplify the way of reading and understanding 

the messages circulating in the economic 
environment;

• accelerate the processes of change.

Last, but by no means least, the study of the 
strategies of the companies on the market helps to 
make clear what kind of intelligence is needed or 
if extra explanations have to be asked for by the 
strategy makers, things known as 4D - Diagnosis 
(state, challenges, problems), Definition (problems 
identified by diagnosis), Details (aspects identified 

Din acest motiv, în spaţiul BI/CI se recomandă 
să culegi şi să analizezi informaţii referitoare la 
oportunităţi complementare, în acelaşi timp cu 
evaluarea ameninţărilor originate de la competitori, 
fiind gata oricând să răspunzi provocărilor.

Studiul şi înţelegerea strategiilor şi tacticilor a cât 
mai multor jucători existenţi în piaţa concurenţială 
permite constituirea unei baze de date proprii 
structurilor BI/CI ce poate fi dezvoltată în sensul 
transformării acesteia într-un „tezaur” de date, fapte, 
informaţii şi cunoştinţe, de la care să înceapă:
• identificarea, cel puţin parţială, a direcţiilor de 

efort şi a priorităţilor acestora;
• clarificări referitoare la o manieră nouă de a 

gândi provocări vechi;
• beneficiile unor noi proiecte de pregătire 

profesională a propriului personal;
• înţelegerea mai clară a factorilor de succes ce pot 

împinge organizaţia spre dezvoltare;
• identificarea unor viitoare obstacole venite 

dinspre concurenţă;
• identificarea parţială a concurenţilor şi 

partenerilor lor;
• simplificarea eforturilor de înţelegere a proceselor 

de luare a deciziilor de către concurenţă;
• studierea subiecţilor existenţi în piaţă din mai 

multe perspective;
• uşurarea înţelegerii mesajelor comunicate în 

mediul economic;
• grăbirea proceselor de gândire a schimbării.

Nu în ultimul rând, studiul strategiilor altor 
subiecţi prezenţi în piaţă, facilitează fie formularea 
de cereri de informaţii, fie obţinerea de răspunsuri 
suplimentare referitoare la domeniile de interes avute 
în vedere de autorii strategiilor, domenii sintetizate 
sub mnemonică 4D – Diagnoză (stare, provocări, 
probleme), Definire (probleme identificate în faza de 
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by diagnosis), and Differentiations (elements that are 
not common to the rival company). 

All the stage successes scored in the attempts of 
understanding the strategic orientation of other 
market competitors make easier the activity 
of drawing up focused competitve intelligence 
gathering and analysis plans, as the first step of the 
BI/CI management process. 
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Este deja cunoscut faptul că la cursurile de leadership, 
ca și la cele de management, pentru stabilirea unei 
strategii a companiei, de multe ori, se aduc exemple 
din planificarea sau confruntările militare. Pe de altă 
parte, în procesul de instruire a comandanților la 
diverse niveluri se apelează la exemple din business, 
mai ales atunci când o operațiune militară este 
abordată sub aspectele ei economice sau logistice. 
Multe dintre calitățile unui ofițer de stat major 
trebuie să fie și ale unui manager, ca și calitățile unui 
comandant ce trebuie să se regăsească în CV–ul unui 
CEO.

Deciziile pe care trebuie să le ia conducătorul unei 
companii nu pot duce la succes decât în cazul în care 
acestea se bazează pe Intelligence. Argumentarea 
acestei idei s-a făcut în numărul 1 al revistei 
“Business/Competitive Intelligence”. Produsul 
Intelligence este furnizat conducerii companiei 
de către conducătorul Departamentului Business 
Intelligence (DBI) al companiei. Pentru ca acest 
produs să fie un multiplicator de forță care să ducă la 
succesul deciziei deosebit de importantă este relația 
care trebuie să existe între conducătorul unității și cel 
al Departamentului Business Intelligence.

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

Relația între leadership-ul companiei și șeful departamentului de BI
Business Leader vs. BI Manager

It is well known the fact that at the management 
courses when the issue of deciding a company’s 
strategy is approached, most examples are from the 
military field. On the other hand, when the military 
commanders are trained, the business field provides 
the necessary examples, especially when economic or 
logistic aspects of a military operation are discussed. 
Most of the qualities required of a general staff officer 
are the same with those required of a manager and 
vice-versa.

The decisions made by the head-manager of a company 
cannot be successful if they ignore Intelligence. The 
arguments supporting this idea were presented 
in the first issue of the business magazine “B/C 
Intelligence”. The product of Intelligence is provided 
to the leadership of a company by the manager of 
its BI department (BID). For this product to be a 
force multiplier and lead to a successful decision, it 
is of utmost importance the kind of relationship that 
exists between the company head manager and the 
manager of the B.I. department. 
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As in any other human relationship, for this 
relationship to be viable, the two characters must be 
compatible and this is a prerequisite which is more 
imperative than in other situations.

The relationship between the business leader and the 
BID manager is, to a great extent, determined by the 
business leader’s type of personality. A too inflexible 
and self-important business leader won’t take into 
account the intelligence provided if it comes to clashes 
with his own opinions or if it involves actions that are 
contradictory to his former actions or decisions.

In case of a too flexible business leader, he will react to 
each piece of intelligence and will change his opinion 
so often that it will affect the whole management of 
the company.

Through the intelligence the BID manager provides 
to the company head manager he can influence the 
latter’s opinions. That’s why some business leaders are 
suspicious regarding the BID manager’s good faith. 
That’s why when selecting a BID manager, two main 
criteria should be taken into consideration:
• the business leader must trust the selected 

person and feel at ease with him, even if this 
person may not be one of the best professionals

• to select a person with obvious qualities of a 
leader, who has proved loyalty to the profession 
and good faith in assessing and presenting 
situations.

It’s advisable to be chosen the second solution since 
a true professional will never try to influence the 
business leader’s decision.

Taking into account that the BID activities are new 
for the Romanian companies, I consider that the best 
solution would be the selection of young experts, 

Ca în orice relație interumană, pentru ca această 
relație să funcționeze este necesară o compatibilitate 
a celor două caractere, condiție mai necesară în 
această situație decât în oricare alta.

Relația dintre liderul companiei și DBI depinde 
în mare măsură de tipologia liderului. Un lider 
inflexibil și prea orgolios va fi destul de puțin receptiv 
la informațiile primite, în cazul în care acestea 
contravin propriilor păreri sau, prin acțiunea pe care 
o presupun, contrazic acte și decizii precedente ale 
liderului.

În cazul unui lider prea flexibil, acesta va reacționa la 
fiecare informație primită și își va schimba atât de des 
opiniile încât va afecta întregul proces de conducere 
al companiei.

Prin informațiile pe care le transmite liderului 
companiei, șeful DBI poate să influențeze decizia 
acestuia. De aceea unii lideri sunt suspicioși în ceea 
ce privește buna credință a șefului DBI. În alegerea 
acestuia există două criterii de bază:
• alegerea unei persoane în care liderul are 

încredere și cu care se simte confortabil, chiar 
dacă acesta nu este un profesionist desăvârșit;

• alegerea unui profesionist cu calități evidente 
de conducător care și-a dovedit pe parcursul 
carierei atașamentul față de această profesie 
ca și bună credință în evaluarea și prezentarea 
situației în relația sa cu superiorii.

Cea de a doua soluție este întotdeauna de recomandat 
întrucât un adevărat profesionist nu-și va permite să 
influențeze în mod vădit decizia liderului.

Având în vedere faptul că activitatea de Business 
Intelligence este relativ nouă în companiile din 
România, cred că cea mai bună soluție este alegerea 
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acquainted with the company’s activity, reliable from 
the business leader’s point of view and who would like 
to approach this new field. Trained at special courses 
by experts, they could, with the assistance of those 
who trained them, have good results in the BI field 
at the national level. In case of approaching markets 
abroad the best solution is to hire a specialised firm, 
with the help of the new set up BID.

The manager of the BI department must be aware that 
he can influence the decision- making by presenting 
the facts in different ways. For example:
• the CEO of X company intends to open a market 

in state Y. Consequently he opens, in the capital, 
a representation office with two construction 
experts and one BI expert.

• the CEO of Y company, in an adventurous 
way, intends to open a new market in Y state. 
Consequently, in a hazardous way, he opens 
a representation office with two dubious 
construction experts and one BI expert who 
throw money down the drain.

By adding the words “hazardous”, “dubious” and 
“money down the drain”, the BI manager minimizes 
the rival company’s action and thus he makes a 
mistake and he won’t have any success. 

Instead of informing the business leader he suggests 
him to ignore the rival company’s action and the 
possibility of opening a new market in Y state. The BI 
manager must present the real situation as “linear”, 
clear and precise as possible, without any personal 
appreciations.

unor tineri specialiști în domeniul de activitate al 
companiei, în care liderul companiei să aibă încredere 
și care să dorească să abordeze acest nou domeniu. 
Pregătiți în cadrul unor cursuri de specialitate 
aceștia, cu asistența celor care i-au pregătit, ar putea 
da bune rezultate în domeniul BI pe plan național. 
Pentru abordarea unor piețe în afara teritoriului 
național, soluția cea mai eficientă este aceea de a 
lucra cu o firmă specializată în BI prin intermediul 
nou creatului DBI. 

Conducătorul DBI trebuie să fie conștient de faptul că 
poate influența decizia liderului prezentând aceleași 
fapte în moduri diferite. De exemplu:
• CEO-ul companiei X intenționează deschiderea 

unei noi piețe în statul Y. În acest sens și-a 
deschis un birou de reprezentare format din 2 
specialiști în domeniul construcțiilor și unul în 
domeniul BI în capitală.

• CEO-ul companiei X, într-o manieră aventuristă, 
intenționează deschiderea unor noi piețe în 
statul Y. În acest sens, total hazardat, și-a deschis 
un birou de reprezentare format din doi așa zis 
specialiști în domeniul construcțiilor și unul în 
domeniul BI, care cheltuiesc niște bani fără rost.

Prin adăugarea cuvintelor “într-o manieră 
aventuristă”, “total hazardat”, “așa zis” sau “care 
cheltuiește niște bani fără rost” șeful DBI induce 
liderului companiei ideea de minimalizare a acțiunii 
concurentului ca și faptul că acesta greșește prin 
acțiunea sa și nu va avea succes. 

În loc să își informeze liderul, șeful DBI îi sugerează 
acestuia să desconsidere acțiunea concurenței și să 
ignore posibilitatea deschiderii unei piețe în acel stat. 
Șeful DBI trebuie să prezinte cât mai “liniar”, simplu 
și precis situația reală, fără aprecieri suplimentare.
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Regarding the discussion that could follow this 
presentation, at the business leader’s question “What 
shall we do under the circumstances?”, there are two 
opinions in the intelligence field:

• the old one supports the idea that the BI manager 
should answer: “Sir, my duty is to present you 
the situation on the ground. It is you to choose 
and decide.”;

• the modern one supports the idea that the BI 
manager should have ready suggestions with 
possible scenarios to put forward to the business 
leader. However, it is the business leader who 
makes the final decision. 

If the BI manager insists on one of the scenarios it 
may make the business leader suspicious and, in 
time, he may become suspicious to all his proposals.

The relation between the decision-maker and the BID 
manager depends, to a great extent ,on the business 
leader’s management and leadership studies, how 
open he is to the use of intelligence in his company 
and his past experience regarding intelligence.

In the former communist states, business leaders 
are often prejudiced against intelligence structures. 
Their ideas were shaped as the result of their personal 
experience or other people’s, as a result of their 
contact with those structures during the totalitarian 
regimes they lived in. There are some business leaders 

În ceea ce privește discuția care ar putea să urmeze 
după prezentarea corectă, liniară, a situației din 
teren, la întrebarea liderului “Ce credeți că ar trebui 
să facem în această situație?” există, din partea 
teoreticienilor în Intelligence două opinii:
• o părere aparținând unui curent mai vechi 

care susține că șeful DBI ar trebui să răspundă 
“Domnule, misiunea mea este doar aceea de 
a vă prezenta situația. Opțiunile și decizia vă 
aparțin.”;

• opinia teoreticienilor moderni care susțin că 
la această întrebare șeful DBI trebuie să aibă 
pregătite câteva variante de acțiune pe care să le 
prezinte liderului și, în mod obligatoriu, posibile 
scenarii ulterioare fiecărei variante de decizie. 
Liderul poate să aleagă una dintre variante 
sau o alta care nu i-a fost prezentată. Decizia îi 
aparține.

Orice insistență din partea șefului DBI pentru o 
anume opțiune va duce la crearea de suspiciuni din 
partea liderului iar în situația în care această manieră 
de abordare se repetă ar putea să apară criza de 
neîncredere între cei doi. 

Relația dintre decident și șeful DBI depinde în mare 
măsură de studiile de leadership și de management ale 
liderului organizației, de deschiderea pe care acesta 
o manifestă față de aplicarea intelligence-ului în 
activitatea companiei și de experiența sa trecută vis-a 
vis de structurile de informații sau contrainformații, 
în general.

În statele postcomuniste liderii au, de multe ori, 
idei preconcepute despre structurile de informații. 
Aceste idei s-au format, în timp, pe baza experienței 
personale sau a altora, în raporturile cu structurile 
de forță din perioada totalitară. Sunt unii lideri care 
asimilează misiunile, modul de acțiune și mijloacele 
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who think that the tasks, actions and methods used 
by intelligence structures are the same with those of 
counter intelligence ones. This psychological barrier 
makes the business leader distrustful and suspicious, 
rejecting even the idea of having a BI department. In 
such cases, the company is the loser since it deprives 
itself of the advantage of being informed.

As it can be seen, in the relationship of the business 
leader with the BID manager their direct relationship 
is very important. A too familiar relationship may 
make the BID manager to be less objective and 
adopt the business leader’s ideas. He feels they are his 
ideas and supports them, being tempted to look for 
arguments, thus ignoring pieces of information that 
can counter his ideas.

On the other hand, a too distant relationship may 
make the business leader miss the opportunity of 
having a very fruitful dialogue with the BID manager.

In order to develop this relationship, it is essential for 
the BID manager to be present at the meetings of the 
Administration Council as in this way he will better 
understand what intelligence the business leader 
needs and will be able to meet his requirements.

The business leaders of companies or banks have 
other sources of information besides the information 
provided by their own BID. That is why, it is 
absolutely necessary for this pieces of information to 
be put together and, in case of discrepancies, the BID 
to be asked to provide extra information.

Many business leaders are tempted to ask for the plain 
information in order to make their own analysis. At 
the same time they are tempted to suggest or even 

structurilor de informații cu cele de contrainformații. 
În felul acesta se creează o barieră psihologică de 
suspiciune și neîncredere între lider și chiar ideea 
de a avea o structură de BI. Întotdeauna, dintr-o 
asemenea atitudine pierde compania care, în deciziile 
strategice, se autoprivează de avantajul pe care îl 
conferă informația. 

După cum se vede, în relația liderului cu șeful DBI 
este foarte importantă relația directă a celor doi. O 
relație prea familiară îl poate face pe șeful DBI să își 
piardă obiectivitatea și să se identifice prea mult cu 
ideile si părerile liderului. El simte că a contribuit la 
acestea și devine partizanul lor, fiind tentat să caute 
argumente care să susțină ideile deja acceptate, 
ignorând sau dând mai puțină atenție informațiilor 
care le contrazic.

O relație prea distantă poate să-l facă pe lider să 
piardă oportunitatea unui dialog extrem de util cu 
șeful DBI.

În dezvoltarea acestei relații este esențial ca șeful 
DBI să participe la toate întâlnirile Consiliului de 
Administrație al companiei, întrucât în felul acesta 
el va cunoaște mai bine necesarul de informații al 
liderului și va veni în întâmpinarea dorințelor și 
necesităților acestuia.

Liderii companiilor de stat sau băncilor au acces 
și la alte informații decât cele furnizate de propria 
structură de BI. Este deosebit de util să le coroboreze 
iar acolo unde există informații conflictuale să solicite 
șefului DBI din compania sa informații suplimentare.

Mulți lideri sunt tentați să solicite accesul la informația 
primară pentru a-și face singuri propriile analize. 
De asemenea ei sunt tentați să sugereze sau chiar să 
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conduct operative actions of collecting information 
and misinformation operations against their rivals. 
In such cases, the business leader becomes his own 
intelligence collector. 

It is true that, given their position, they come into 
contact with influent persons and business leaders 
of partner or rival companies and they can get very 
valuable pieces of intelligence. In such cases, it is 
advisable to share this information with the BID 
manager or the BI firm they work with. It is also very 
useful for the business leader to be acquainted with 
what elicitation is or with the methods of intelligence 
analysis. It means to have attended the BI course 
for the business leaders of commercial companies 
or, in other words, a commander becomes his own 
intelligence officer.

Some BIDs have the tendency to show their efficiency 
and high work volume by “flooding” the business 
leader with intelligence about partners, markets or 
rivals. In this case they make a double mistake. On 
one hand if the business leader wants to know every 
piece of intelligence he will be faced with a dilemma 
at the moment of making a decision since, in many 
cases, these intelligence pieces are contradictory. 

In such cases, he will ask for extra information to 
clear the things up. In case he isn’t satisfied he will 
become his own intelligence collector. In either case 
the decision making process will be prolonged or 
even blocked. On the other hand the BI department 
loses its credibility as the business leader’s demands 
are not met by the intelligence provided. 

That is why the BID must know its business leader 
very well and also his needs and concerns in order 

conducă acțiuni operative de culegere de informații 
sau acțiuni de dezinformare a competitorilor. În felul 
acesta liderul se transformă în propriul său culegător 
de informații. 

Este adevărat faptul că având acces la persoane 
influente sau lideri ai unor companii partenere 
sau competitoare de foarte multe ori pot să obțină 
informații de valoare. Este indicat ca în aceste situații 
să împărtășească aceste informații cu șeful DBI sau al 
firmei cu care lucrează în domeniul BI. De asemenea 
este deosebit de util ca însăși liderul companiei să 
aibă cunoștințe de elicitation sau metode de analiza 
informațiilor, deci să fi urmat cursul de BI destinat 
liderilor companiilor comerciale, astfel devenind 
propriul său specialist în informații. 

Există tendința unor Departamente de Business 
Intelligence de a-și dovedi eficiența și volumul mare 
de muncă prin “inundarea liderului cu informații 
despre piață, parteneri sau competitori”. În acest sens 
greșeala este dublă. Pe de o parte, atunci când liderul 
dorește într-adevăr să le cunoască pe toate, îi va fi 
foarte greu să ia o decizie întrucât de multe ori aceste 
informații sunt contradictorii. 

În aceste situații el va solicita informații suplimentare 
în vederea clarificării. În cazul în care nici acestea 
nu-l vor satisface va fi tentat să se transforme 
în propriul său culegător de informații. În orice 
situație, procesul de decizie se va lungi și chiar s-ar 
putea bloca. Pe de altă parte structura de informații 
se decredibilizează întrucât liderul nu-și găsește 
răspunsuri la preocupările sale în informațiile pe care 
le primește. 

De aceea, DBI trebuie să-și cunoască foarte bine 
liderul, nevoile și preocupările acestuia și să-i 
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to deliver him only that intelligence he needs at a 
certain moment. At the same time it is not wise to 
stimulate, through the intelligence provided, the 
business leader to develop new, futile and untimely 
interests.

A business leader must be aware that BID can’t be 
omniscient and can’t answer all the questions they 
are asked. That is why the intelligence request must 
be clearly expressed and the terms for the answers 
must be established taking into account the whole 
intelligence cycle: planning, collection, processing, 
analysis and dissemination. As a rule business 
leaders are tempted to have confidence in the BI 
experts when they deal with technical, scientific or 
economic intelligence. As regards strategic economic 
intelligence they consider they are the only ones 
who know the truth. It is a serious mistake which, 
if repeated, might lead even to the destruction of the 
company. 

It is essential for the BI manager or his contractual 
partner to maintain their credibility. This has to be 
won, it doesn’t come with the position of manager. It 
is won in time and with professionalism. 

In this process, if the BID manager or the company’s 
contractual intelligence partner expresses honest 
and direct opinions without taking into account the 
business leader’s opinions, don’t try to influence the 
decision- making by adding personal appreciations 
to the intelligence provided, do not try to get familiar 
with the business leader and do not get involved in 
the company’s internal policies, then the relationship 
between BID and the business leader will be 
successful.

The business leader must be aware that he is 
forbidden to use the intelligence he is provided with 

furnizeze exact și numai informațiile de care acesta 
are nevoie la un anumit moment. În același timp 
nu este bine ca prin informațiile care i se furnizează 
liderului să se deschidă capitole de preocupări inutile 
sau premature.

Liderul trebuie să știe că structurile de informații 
nu sunt atotștiutoare și ele nu pot răspunde la toate 
întrebările formulate sau neformulate. De aceea este 
bine ca solicitările de informații să fie transmise cât 
mai clar iar termenele de solicitare ale răspunsurilor 
să țină cont de întregul ciclu de planificare, culegere, 
procesare, analiză și diseminare a informației. În 
general, liderii companiilor sunt mai tentați să 
acorde credibilitate experților în BI atunci când este 
vorba de informații de natură tehnică, științifică sau 
economică, comparativ cu informațiile economice 
strategice unde au impresia că dețin adevărul. Este 
o greșeală care prin aplicare repetată poate să ducă la 
eșecul companiei.

Este esențială credibilitatea șefului DBI sau a 
partenerului contractual în BI. Aceasta nu poate fi 
căpătată o dată cu numirea acestora. Ea se câștigă în 
timp pe baza profesionalismului acestor structuri. 

În acest proces exprimarea de către șeful DBI sau al 
companiei specializate a unor păreri sincere și directe 
neajustate după părerile liderului, lipsa tendinței de a 
influența deciziile liderului prin folosirea de cuvinte 
de apreciere introduse în informația prezentată, 
neforțarea atingerii în relația cu liderul a unui 
familiarism al relației, categorica neimplicare în 
problemele politice interne, sunt doar câteva dintre 
rețetele succesului relației.

Liderul companiei trebuie să știe că niciodată și sub 
nici o formă nu va putea să folosească informațiile 
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for personal or political purposes. The BID will reject 
such requests.

In conclusion, many factors are involved in the 
relationship between the decision maker and the 
BID making it a highly complex one. It has to be 
approached professionally by both sides, that is the 
business leader needs reliable and timely intelligence 
and the BID manager has the obligation to deliver it 
to him.

The success of a business leader depends on his 
personality, experience and ability to “separate the 
wheat from the chaff ” from the numerous pieces of 
intelligence. The way intelligence is used depends on 
the business leader. There is no ideal business leader 
who knows to use intelligence at its best.

The Chinese philosopher Sun Tzu said: “He who has 
intelligence has power”. It is only partially true. We 
should change this quote: “He who has intelligence 
and knows how to use it has power”.
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primite în scopuri personale sau politice. La o 
asemenea solicitare liderul DBI va reacționa negativ. 

În concluzie, deși în relația dintre decident și șeful 
structurii de informații intervin o multitudine de 
aspecte care fac relația deosebit de complexă, soluția 
realizării eficienței acestei relații este abordarea 
cu profesionalism, de ambele părți, a faptului că 
decidentul are nevoie de informații oportune și 
precise iar șeful structurii de informații este obligat 
să i le pună la dispoziție.

Succesul unui lider depinde de personalitatea, 
experiența și abilitatea acestuia de a alege și discerne 
esențialul din volumul informațiilor primite. Modul 
de folosire al informațiilor depinde de felul de a fi al 
liderului. Nu există liderul ideal care să folosească 
și să solicite informațiile la nivelul maxim al 
disponibilităților acestora. 

Filozoful chinez Sun Tzu spunea: “cine deține 
informația deține puterea”. Este doar parțial adevărat. 
Doar cei care dețin informația și știu să o folosească 
dețin și puterea.
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At the beginning, any new activity field needs to be 
acknowledged formally, at national level. Thus, the 
first official mention of the occupations business 
intelligence expert/manager was in 2011 when they 
were written into the Classification of Occupations 
in Romania. Later, in June the same year, the drawing 
up of the occupational standards for these two 
positions was faced with a very difficult intellectual 
task, a common situation when a new field of activity 
is striking out a new path.

In Romania, the official body in charge with the 
designing of the national framework of qualifications 
is the National Qualifications Authority (NQA), under 
the co-ordination of the Ministry for Education, 
Research, Youth and Sport. The NQA’s main task is 
to draw up and upgrade the procedures and tools 
necessary for the implementation of the National 
Qualifications Framework in order to grant a life-
long professional training. The acknowledgement 
of this new field by the NQA has come against an 
important international backdrop. As a UE member, 
Romania has harmonized its National Qualifications 
Framework with that of the UE, which means that 

Orice domeniu nou de activitate are nevoie, în primă 
fază, de o recunoaștere formală, la nivel național. 
Astfel, prima mențiune oficială referitoare la funcțiile 
de expert/manager informații pentru afaceri se 
obținea încă din mai 2011, o dată cu introducerea 
acestora în nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor 
din România. Ulterior, în luna iunie a aceluiași an, 
începea întocmirea standardelor ocupaționale ale 
celor două ocupații din acest domeniu, probabil cel 
mai dificil demers intelectual în construirea unui nou 
domeniu de activitate.

În România, instituția însărcinată cu elaborarea 
Cadrului Național al Calificărilor este Autoritatea 
Națională pentru Calificări (ANC), instituție aflată 
în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului. Principala misiune a ANC 
este elaborarea și actualizarea metodologiilor 
și instrumentelor necesare implementării așa-
numitului Cadru Național al Calificărilor, în 
perspectiva asigurării unei formări profesionale 
continue. Totodată, recunoașterea acestui domeniu 
din partea ANC poate fi pusă într-un context mai 
larg decât cel național. Grație statutului de membru 
al Uniunii Europene, Cadrul Național al Calificărilor 
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it is compatible with and a match to the European 
Qualifications Framework. 

Supported by the European institutions since 2008, 
the European Qualifications Framework (EQF) has, 
as its main aim, to make the member states have 
qualifications which, starting with 2012, to be found 
in the EQF and to meet a certain score. In this respect, 
each member country has a national authority which 
works in coordination with the EQF. In Romania the 
authority appointed to do this is the NQA. 

The EQF does nothing else but puts into practice the 
goals of Lisbon Strategy in the work field, having in 
view the transition of the European society towards 
a knowledge society and being supported by the 
Bologna Declaration for education, signed in June 
1999, which promotes transparency in EU education 
system. 

The EQF, as the NQA as well, consists of a scale 
with eight reference levels describing what a learner 
‘’knows, understands and is able to do’’, under the 
name of ‘’the results of learning’’. Thus, the national 
qualifications certify the level of qualification, 
ranging from ‘’basic’’ (level 1) to ‘’advanced’’ (level 8), 
being of great help for those who work in a different 
state not in the one they were educated. 

This standard is the same for all types of education, 
professional training and qualification, from school 
education to academic, professional and vocational. 
What is really important is the fact that this approach 
shifts the traditional focus from the ‘’learning inputs’’ 
such as the length of a learning experience or the 

are ca model de referință Cadrul European al 
Calificărilor, ceea ce îl face comparabil și compatibil 
cu sistemele de calificare existente în alte state 
europene.

Promovat de către instituțiile europene încă din 
anul 2008, Cadrul European al Calificărilor (The 
European Qualifications Framework - EQF) are ca 
scop încurajarea statelor membre ca toate calificările 
recunoscute începând cu anul 2012 să aibă ca punct 
de referință comună un anumit scor EQF. În acest 
sens, fiecare stat membru a desemnat un punct 
național de coordonare EQF, în România ANC 
îndeplinind și acest rol. 

Totodată, cadrul european EQF pune în practică unul 
dintre obiectivele Strategiei Lisabona în domeniul 
muncii, având în vedere necesitatea tranziției către o 
societate a cunoașterii la nivel european, pornind de 
la Declarația de la Bologna din iunie 1999, document 
esențial pentru promovarea transparenței educației 
în Uniunea Europeană.

Structura EQF și, totodată, a standardului ocupațional 
național, are ca element central o scală de opt 
niveluri de referință privind ceea ce fiecare individ 
“știe, înțelege și poate întreprinde”, sub forma așa-
numitelor “rezultate ale învățării”. Astfel, calificările 
naționale certifică un anumit nivel de pregătire între 
cel elementar (nivelul 1) și cel avansat (nivelul 8) 
pentru a veni în sprijinul celor care profesează într-
un alt stat european decât cel în care s-au “format”. 

Standardul se aplică în acest fel tuturor tipurilor de 
educație, pregătire profesională și calificare, de la 
educația primară la cea academică și de la formarea 
profesională la cea vocațională. Mai mult, noua 
abordare comunitară renunță la modelul tradițional 
centrat pe “input” în procesul de învățare, caracterizat 
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institution, and stimulates life-long education, using 
formal and non-formal methods.

Coming back to the occupations standardization for 
the business intelligence field in Romania, the whole 
process has to be viewed as a quantification step for 
this occupation related to the questions ‘’what is 
done?’’ and ‘’how is it done?’’. 

Firstly, this occupational standard presents briefly 
the occupation of BI expert from the point of view of 
the final objective, the activities performed and the 
qualities the intelligence practitioners must possess 
from the professional and moral point of view. It 
is also important to emphasize the reasons that 
triggered the standardization process. 

Thus, the ‘’business intelligence expert’’ proves to 
be a useful occupation for the Romanian business 
environment since it can provide intelligence 
necessary for the decision-makers in uncertain 
circumstances, helping them to increase the 
competitiveness of their companies. It is also of 
great importance to maintain the motivation that 
supported the standardization process. The last but 
not the least, the occupational standard stipulates the 
conditions: previous education, career path and legal 
obligations, that have to be met by those who want to 
take up this profession.

The description, in detail, of the ‘’competence units’’ 
stands proof that the intelligence expert’s activity is 
structured and performed in accordance with these. 

prin durată sau prin tipul de instituție formatoare, 
încurajând învățarea pe tot parcursul vieții, prin 
metode informale și non-formale.

Revenind asupra standardizării în cazul ocupațiilor 
din domeniul informațiilor pentru afaceri în 
România, întregul proces de elaborare trebuie privit, 
în primul rând, ca un demers de cuantificare a 
ocupației în sine prin raportare la întrebările “ce se 
face?” și “cum se face?”. 

În același timp, standardul ocupațional prezintă 
succint ocupația de expert informații pentru afaceri 
prin prisma obiectivelor finale și a activităților pe 
care acesta le întreprinde, dar și a calităților pe care 
practicantul acestei ocupații trebuie să le mobilizeze, 
atât din perspectivă profesională, cât și etico-morală. 
Totodată, este important de menționat motivația care 
a stat la baza întregului proces de standardizare. 

Astfel, “expert în informații pentru afaceri” apare ca 
o calificare utilă mediului de afaceri românesc prin 
furnizarea acelor informații necesare luării deciziilor 
corecte în condiții de incertitudine, sporind gradul 
de competitivitate a companiilor. Nu în ultimul rând, 
standardul stipulează condițiile de acces la această 
ocupație, condiții ce țin de nivelul de pregătire 
anterioară și a studiilor minime necesare, rutele 
de progres în formarea profesională ulterioară și 
eventualele cerințe legislative specifice.

Urmează apoi, în cadrul standardului ocupațional, 
descrierea pe larg a “unităților de competență” 
structurate în așa fel încât activitatea expertului 
în informații pentru afaceri să fie structurată din 
perspectiva competențelor acestuia și a modului în 
care aceleași competențe sunt puse în practică. 
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Moreover, each competence unit is associated with 
specific contexts determined by the type of activity 
and the place where it is performed, along with other 
variables and professional knowledge. 

In the end, it should be mentioned that this 
standardization of the business intelligence expert 
occupation makes also provisions for periodical 
evaluations of this activity, bearing reference to 
a certain level in the EQF and in the National 
Qualifications Framework. 

In this way, this activity can be continually improved 
(through professional experience, participation in 
seminars and training sessions) and, at the same 
time, it has an equivalent in the European Union. 
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Mai mult, unității de competență îi sunt asociate 
anumite contexte ce țin de locul de desfășurare 
a activității și de modul de desfășurare, o gamă de 
variabile pe care practicantul trebuie să le aibă 
în vedere în activitatea sa, precum și o serie de 
cunoștințe specifice aceleiași unități de competență.

În încheiere trebuie arătat că standardizarea 
ocupației de expert informații pentru afaceri are în 
vedere și necesitatea evaluării periodice a acestei 
activități, făcând totodată asocierea cu un anumit 
nivel de dificultate din EQF și din cadrul național al 
calificărilor. 

Se creează astfel premisele unei îmbunătățiri 
perpetue a acestei activități (prin “lecțiile învățate” în 
activitatea profesională și prin participarea activă la 
seminarii și conferințe de specialitate), dar și a unei 
aplicabilități la nivelul întregii Uniuni Europene a 
funcției de expert informații pentru afaceri.
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Lately, in the intelligence quarters, there have been 
more and more debates about what an intelligence 
analyst should be like, the factors that interfere in 
the intelligence analysis process, about ethics and 
deontology in the field, the structural and functional 
stages of the analysis process, the types and features of 
the analysis methods. The main goal of these debates 
is to point out the attempts and concerns of the field 
experts to succeed in getting the best intelligence 
necessary to the decision maker in order to make the 
right decisions. 

The intelligence experts have emphasized the 
necessity of co-opting specialists from different fields 
into the research of the analysis activity with the aim 
of accelerating the process of designing the profile 
of the intelligence analyst, taking into the account 
the fact that the process of analysis, at all stages, can 
be flawed by errors. Objectivity (which makes the 
end analysis outcome true to reality and reliable), 
promptness (the capacity of delivering the decision 
maker the required product on time), team spirit, 
getting feedback from the intelligence consumer 
represent key features of an analyst. 

Maria Cristina Chiru
National Intelligence Academy “Mihai Viteazul”
Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”

Schița de Profil: Analistul de Intelligence
Profile: Intelligence Analyst

În literatura de specialitate circumscrisă domeniului 
de intelligence se vorbeşte din ce în ce mai mult 
despre profilul analistului, despre factorii care 
influenţează procesul analitic, despre erorile ce 
intervin în interpretarea şi prelucrarea informaţiilor, 
despre etică şi deontologie în intelligence, etapele 
structurale şi funcţionale ale procesului de analiză, 
tipologii şi caracteristici ale metodelor de analiză. 
Toate acestea sunt subsumate, de fapt, încercării de 
a reuşi obţinerea celor mai bune informaţii necesare 
pentru luarea unor decizii corecte.

Specialiştii din domeniul intelligence au subliniat 
necesitatea intensificarea cercetărilor pentru 
conturarea unui profil al analistului, ţinând cont de 
importanţa deosebita a acestei activităţi, precum şi 
de faptul că in procesul de analiză intervin o serie de 
erori la toate palierele de activitate. Obiectivitatea (ce 
conferă rezultatului final atât adecvare la realitate, 
cât şi credibilitate), promptitudinea (capacitatea de 
a oferi în timp util decidentului produsul cerut), 
spiritul de echipă, receptivitatea la feed-back-ul oferit 
de destinatar reprezintă caracteristici cheie pentru 
un bun analist.
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High performance in intelligence analysis is reached 
by those persons who have certain abilities, character 
traits, aptitudes and knowledge that allow them to 
provide the product of their activity on time.

Firstly, it is of utmost importance to emphasize the 
cognitive capacities, this means types and strategies 
of thinking: algorithmic-heuristic thinking, 
reproductive-creative thinking, inductive/deductive 
thinking. The perceptive faculties, originality, 
verbal-logical memory and distributive attention are 
important as well.

Secondly, intelligence analysis requires several 
formative aptitudes (active learning, learning 
strategies), resolutive ones (active learning, capacity 
of solving complex problems involved in all stages of 
analysis: operational, tactical and strategical) as well 
as the ones which grant the quality of the analysis 
process. 

When we refer to the personality system, traits such 
as: analytic, critical, curious, rational, timeserving, 
perseverant, efficient, methodical, creative, original 
must be taken into account.

Last but not least, the work style (a perfectionist, 
persevering and balanced one) and the motivation 
factors such as: to achieve one’s personality, to be 
professionally satisfied, to reach a certain professional 
status, leave their mark on the outcome of the analysis 
process.

On assessing an intelligence analysis product, there 
must be taken into consideration the cognitive 
biases, those “mental errors caused by our simplified 
information strategies processing”. It is important 
to distinguish cognitive biases from other forms of 

Performanţe deosebite în analiza de intelligence 
obţin acei indivizi care au anumite abilităţi, trăsături 
de personalitate, aptitudini şi cunoştinţe ce le permit 
să furnizeze decidentului, în timp util, produsul 
activităţii lor.

În primul rând, subliniem importanţa capacităţilor 
cognitive. Vorbim despre tipuri şi strategii de 
gândire: gândire algoritmică – euristică, gândire 
reproductivă – creatoare, gândire inductivă – 
deductivă. Foarte importante sunt şi spiritul de 
observaţie, originalitatea, memoria verbal-logică, dar 
şi distributivitatea atenţiei. 

În al doilea rând, ca parte a analizei de intelligence, 
sunt necesare o serie de aptitudini: formative 
(învăţare activă, strategii de învăţare), rezolutive 
(ascultare activă, capacitatea de a rezolva probleme 
complexe necesare pentru toate aspectele analizei: 
operaţionale, tactice şi strategice), precum şi cele care 
asigură calitatea activităţii de analiză.

Când vorbim despre sistemul de personalitate, trebuie 
să avem în vedere trăsături ca analitic, critic, curios, 
raţional, conformist, perseverent, eficient, metodic, 
creativ, original. 

Nu în ultimul rând, stilul de muncă (perfecţionist, 
perseverent şi echilibrat), precum şi elementele 
motivaţionale (nevoia de autorealizare, nevoia de 
recunoaştere a potenţialului şi de recunoaştere) ale 
statutului profesional sunt elemente care își pun 
amprenta asupra rezultatului activităţii de analiză.

În aprecierea unui produs de analiză de intelligence 
se ţine cont de acele bias-uri cognitive, acele “mental 
errors caused by our simplified information precessing 
strategies.” Este important să nu se confunde bias-
urile cognitive cu alte forme de bias cum ar fi bias-
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ul cultural sau organizațional sau cel care rezultă din 
propriul interes.

Modul de percepere a mediului înconjurător şi 
maniera de procesare a informaţiei sunt influenţate 
de educaţie, experienţă, valori culturale, specificul 
activităţii, normele organizaţionale, precum şi de 
natura informaţiei recepţionate. 

Astfel, la nivel cognitiv vorbim despre vulnerabilităţi 
ale memoriei (dificultăți în înțelegerea complexității 
unei probleme și erori de interpretare), dar şi limite ale 
mecanismului cognitiv (imaginea oglinzii, zgomotul 
de fond, neputința de a identifica încercările de 
dezinformare, inerția mentală).

O sinteză a bias-urilor cognitive a realizat-o Martin 
Hilbert (2012, 8-9) prezentând modul în care acestea, 
în procesarea informațiilor, influențează luarea 
deciziei:
• conservatorismul (este bazat pe datele observate 

dar insuficient extinse)
• insuficienta corelare a elementelor minore 

(corelarea evaluărilor în distribuție 
bidimensională)

• situarea (evaluările despre mine sunt mai bune 
decât despre ceilalți)

• subaditivitatea (evaluarea unei probabilități nu 
este suma probabilităților elementelor sale)

• așteptări exagerate (mediul înconjurător se 
dovedește a fi mult mai puțin surprinzător decât 
ne așteptăm noi)

• încrederea (referitoare la nivelul de încredere, 
încrederea în propria judecată este prea 
puternică)

• greu-ușor (referitor la un anumit grad de 
dificultate a sarcinii, încrederea în propria 
judecată prea conservatoare). 

biases such as cultural biases, organisational biases or 
biases that result from one’s own self-interest.

Consequently, the way the environment is perceived 
and the way information is perceived are influenced 
by education, experience, cultural values, type of 
work, organisational procedures as well as the type of 
information received. 
 
Thus, at cognitive level, there are memory 
vulnerabilities (difficulties in understanding the 
complexity of a problem and interpretation errors), 
and limits of the cognitive mechanism (mirror image, 
background noise, failure to identify disinformation 
attempts, mental inertia). 
 
Martin Hilberd has made up a synthesis of cognitive 
biases showing the way in which information 
processing can bias human decision making: 

• conservatorism (based on the observed evidence, 
estimates are not extreme enough)

• illusory correlation of minority stereotyping 
(estimates on a two-dimensional distribution 
become correlated)

• placement (estimates about myself are better 
than estimates about others)

• subadditivity (estimate of a likelihood is less 
than the sum of its (more than two) mutually 
exclusive components)

• exaggerated expectation (based on the estimates, 
real-world evidence turns out to be less extreme 
than our expectations)

• confidence (based on a specific level of 
confidence, the confidence in judgments is too 
extreme)

• hard-easy (based on a specific level of task 
difficulty, the confidence in judgments is too 
conservative).
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In conclusion, having theoretical points of view and 
research techniques, professionals from diffrent 
fields can get involved more decisively in the process 
of re-evaluating the concepts about the intelligence 
analysis methods. Emphasising the chalanges people 
are faced with in an environment full of uncertainties 
and risky information, the professionals of different 
fields along with intelligence experts have to set to 
develop research with the view of improving the 
information analysis process. 
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În concluzie, având la dispoziţie teorii şi tehnici de 
cercetare, specialiștii trebuie să se implice din ce în ce 
mai mult pentru re-evaluarea metodelor analizei de 
intelligence. Prin sublinierea provocărilor cu care se 
confruntă indivizii într-un mediu plin de informaţii 
incerte şi riscante, specialişti din diverse domenii 
trebuie să se aşeze la aceeaşi masă cu specialiştii din 
domeniul intelligence pentru realizarea de programe 
de cercetare în vederea îmbunătăţirii procesului de 
luare a deciziilor.
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ICSS şi-a început activitatea de training prin 
organizarea unui curs deschis de iniţiere expert 
informații pentru afaceri. La momentul actual, acesta 
este primul şi singurul curs acreditat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări prin care se recunoaşte 
calitatea profesională a unei persoane de a ocupa 
poziţia de expert informaţii pentru afaceri într-o 
companie (Cod COR 242217).

Cursul s-a desfășurat în perioada 15-17, 22-23 
octombrie, fiind finalizat cu o sesiune de examinare 
în vederea obţinerii certificării care constă într-o 
diplomă de atestare profesională emisă de ANC, 
în cazul promovării examinării, sau un certificat 
de participare la curs, dacă nu este promovată 
examinarea. 

În ceea ce priveşte posibilitatea înscrierii la această 
sesiune de training, cursul se adresează în mod special 
celor care doresc sau intenţionează să activeze în 
domeniul informaţiilor pentru afaceri, reprezentând 
un prim pas profesional de nelipsit. 

Cu toate că domeniul de Business & Competitive 
Intelligence este nou în România, perspectivele sale 

Ilinca Drăgănescu
Analist BI
BI analyst

Primul Curs de Iniţiere Expert Informaţii pentru Afaceri
The First Business Intelligence Beginner Course

ICSS (Integrated Corporate Security Services) has 
started its training activity organising an open BI 
beginner course. At this moment, this is the first and 
only course accredited by the National Qualifications 
Authority (Cod Cor 242217), which grants a person 
the necessary qualification for the position of BI 
expert in a company. 
 

The training course organised from 15-23 October 
(except the weekend) ended with an examination 
taken by the trainees in order to get the diploma 
issued by NQA that certifies the BI qualification. In 
case of failing the examination, the trainees get a 
certificate that proves the course attendance. 

This course is mainly meant for those who want or 
intend to get a BI position in a company being the 
first professional step in this field. 

Although Business Intelligence is new in Romania, 
its possibilities, already demonstrated in the western 
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demonstrate de evoluţia sa în mediul de afaceri 
occidental şi est-asiatic, îl fac o opţiune atrăgătoare 
atât pentru specialiştii din marile companii naţionale 
şi multinaţionale, precum şi pentru angajaţii 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Trainerii cursului au fost Prof. Univ. Dr. Sergiu 
Medar, Prof. Univ. Dr. Adriean Pârlog şi Ionuţ 
Corduneanu, Analist și expert în informații, 
specialist în comunicare socială, trei dintre membrii 
fondatori ai Asociaţiei Specialiştilor în Informaţii 
pentru Afaceri, care au lucrat o perioadă îndelungată 
în domeniul structurilor de securitate naţionale şi au 
o vastă experienţă în domeniul intelligence. Domnul 
Sergiu Medar predă cursul de “Diplomaţia Apărării” 
la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, la Academia 
Naţională de Informaţii, precum şi la Universitatea 
“Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca. La aceasta din 
urmă va începe şi un curs de Business Intelligence 
anul viitor. Domnul Adriean Pârlog predă cursul 
de “Diplomaţia Apărării” la Universitatea “Lucian 
Blaga” din Sibiu, precum şi la Universitatea de Vest 
Timişoara.

Acest training a constat într-o serie de prelegeri sub 
formă de seminarii, dar şi exerciţii individuale sau de 
grup, care au avut scopul de a oferi participanţilor o 
introducere în domeniul informaţiilor pentru afaceri, 
de a le dezvolta abilităţile şi competenţele specifice 
domeniului, şi aici este vorba despre identificarea 
nevoilor de informaţii, culegerea de informaţii din 
surse umane, din surse deschise, analiza profesională 
a informaţiilor şi întocmirea de produse de 
intelligence, distribuirea acestora către beneficiar. 

Pe de altă parte, s-a dorit să se ofere fiecărui 
participant în parte o perspectivă de ansamblu asupra 
dezvoltării sale profesionale, ca element esenţial 
pentru o companie modernă orientată spre succes.

and east-Asian business environment, make it 
attractive both for the big national and multinational 
companies, as well as for the small ones. 

The course trainers were: professor, PH.D. Sergiu 
Medar, professor, PH.D, Adrian Parlog and BI analyst 
and expert, specialised in social communication, 
Ionut Corduneanu, three founding members of 
ASIA, who worked for long periods of time in the 
field of National Security and have great experience 
in intelligence. Sergiu Medar is currently teaching 
the course of “Defence Diplomacy” at “Lucian Blaga’’ 
University, in Sibiu, at “Mihai Viteazu’’ National 
Intelligence Academy” in Bucharest as well as at 
“Babes Bolyai’’ University in Cluj-Napoca. At “Babes 
Boyai’’ University, a business intelligence course will 
become part of the curriculum the next academic 
year. Adrian Parlog teaches the course “Defence 
Diplomacy” at “Lucian Blaga’’ University in Sibiu as 
well as at The West University in Timisoara. 
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Obiectivul cursului a fost acela de conştientizare 
cu privire la existenţa unei surse de creştere şi a 
unui multiplicator de profit, şi anume activitatea de 
intelligence. Mai mult decât atât, s-a dorit oferirea 
unei experienţe personale şi directe de captare 
a acestei resurse în vederea evaluării şi utilizării 
beneficiilor acesteia. Trainingul a fost structurat în 
două părţi tocmai pentru a oferi participanţilor ocazia 
dar şi timpul necesar pregătirii unui proiect axat pe 
obiectivele de business şi deservit cu un produs de 
intelligence, proiecte care s-au dovedit a fi mai mult 
decât utile şi aplicabile în propriile companii în ceea 
ce priveşte procesul decizional. 

Cursul nu putea să înceapă decât cu o prezentare şi o 
introducere în domeniul business intelligence pentru 
că la nivel naţional, activitatea de intelligence trebuie 
văzută ca o activitate care constituie cheia stabilităţii 
ţării. În mod normal, ea este prima linie de apărare 
a oricărui stat în orice situaţie de criză. Un aspect 
esenţial pentru înţelegerea procesului de B.I. este 
diferenţierea dintre conceptul de “date”, “informaţii” 
şi “intelligence”. Datele sunt faptele prezentate ca 
rezultatul unei acţiuni, în timp ce informaţia este 

This training course was designed as a serious of 
lectures and seminars and individual or team work 
which aimed to introduce the trainees to the BI field, 
to develop the specific field abilities and competences, 
namely to teach them how to identify the need for 
certain information, how to gather information 
from human sources or open sources, how to make 
a professional analysis of the information and how to 
make up intelligence products and disseminate them 
to the intelligence consumer. 

On the other hand the course was meant to offer 
each trainee a general perspective on the professional 
development in this field, this being an essential 
element in a modern successful company. 
Another objective of the course was to make those 
enrolled aware of this growth source and profit 
multiplier which is represented by the BI activity. 
More than that the lecturers wanted to share their 
own and direct experience in using this resource 
in order to emphasize the benefit from this activity. 
The course was divided into two parts since it was 
intended to offer the trainees the chance and the 
necessary time to make up a project focused on 
business objectives supported by an intelligence 
product, projects which proved to be not only useful 
but also possible to be implemented in their own 
companies in the decision making process.

The course started with an outline of the BI field since, 
at national level, the intelligence activity must be 
considered as an activity which is a key to a county’s 
stability. It is common knowledge that intelligence 
is the first defence line of any state in a crisis. An 
essential aspect in understanding BI is the difference 
between the concept of “data”, “information” and 
“intelligence”. Data represent the result of an action 
while information is a material not assessed, often 
descriptive, stemming from observations, reports, 
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un material neevaluat, adesea descriptiv, provenit 
din observaţii, rapoarte, zvonuri sau imagini, 
informaţiile putând fi adevărate sau false, precise sau 
imprecise, confirmate sau neconfirmate, pertinente 
sau fanteziste. 

“Suntem inundaţi cu informaţii dar ducem lipsă de 
cunoaştere” John Naisbitt

Cunoaşterea este procesul complex prin care 
decidentul a acumulat un asemenea bagaj de 
intelligence încât stăpâneşte fenomenul fără a mai 
realiza sursa unor cunoştinţe. Intelligence acționabil 
este acel intelligence care permite luarea unor 
decizii de către nivelul de conducere. Conceptul de 
intelligence poate fi definit din mai multe perspective. 
Pe de o parte, este o activitate deliberată, conştientă, 
bazată pe regulile logicii; pe de altă parte, putem 
vorbi despre produsul rezultat în urma colectării, 
evaluării şi interpretării informaţiilor. Şi nu în 
ultimul rând, “Information costs money. Intelligence 
makes money” (Robert Steele).

Unul dintre modulele cursului a constat în 
prezentarea unor metode de planificare, culegere, 
analiză şi diseminare a informaţiilor în vederea 
satisfacerii solicitărilor clienţilor şi de a sprijini 
suportul decizional al organizaţiei. De asemeni, au 
fost abordate anumite subiecte despre care cursanţii 
credeau că au o imagine corectă sau despre care au 
realizat că aveau anumite cunoştinţe, însă poate nu 
atât de bine structurate. 

Una dintre metodele de culegere de informaţii care 
a stârnit interesul participanţilor în măsura în care 
aceştia au realizat că făceau involuntar acest lucru, 
dar că tehnica lor poate fi îmbunătăţită semnificativ, 
a fost cea de elicitation sau de culegere a informaţiilor 
din surse umane. Aceasta are drept principală 

rumours or images, the information could be true or 
false, precise or not precise, verified or not verified, 
relevant or fanciful.

“We are “flooded” with information but we lack 
knowledge” John Naisbitt

Knowledge means a complex process through which 
the decision maker accumulates intelligence so that 
he masters the phenomenon without realising the 
source of his knowledge. Intelligence that matters 
is that intelligence which allows business leaders to 
make correct decisions. The concept of intelligence 
can be defined from several points of view. On one 
hand it is a self-assumed, conscious activity, based on 
the rules of logical thinking; on the other hand there 
is the intelligence product that appears as a result of 
information gathering, assessing and interpretation. 
The last but not the least “information costs money, 
intelligence makes money” (Robert Steele).

One of the course modules presented some methods 
of planning, collecting, analysing and disseminating 
of intelligence in order to meet the demands of the 
clients and to support the decision making process 
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caracteristică existenţa unei discuţii dirijate astfel 
încât să fie mascată intenţia culegătorului de a 
obţine informaţii, precum şi faptul că acestea au fost 
furnizate, având ca beneficii unicitatea informaţiilor 
dobândite, indisponibile prin alte metode de 
culegere, colectare de informaţii oportune, în timp 
util şi într-o manieră necostisitoare. 

Tot în ceea ce priveşte partea de culegere de informaţii, 
o altă tehnică prezentată cursanţilor a fost OSINT sau 
open-source intelligence, astfel încât aceştia au avut 
ocazia de a învăţa cum să îşi eficientizeze căutările pe 
internet şi cum să ajungă la informaţii specifice într-
un timp foarte scurt.

O altă parte importantă a cursului a constat în 
discutarea despre gândirea critică şi despre diferitele 
moduri de analiză ce pot fi aplicate pentru a obţine 
un produs de intelligence cât mai bun care să 
satisfacă nevoia şi solicitarea clienţilor. Scopul acestui 
tip de gândire este stabilirea veridicităţii informaţiei 
şi verificarea surselor. 

În ceea ce priveşte procesul de competitive counter-
intelligence, acesta urmăreşte definirea cerinţelor 
implicate de protecţia contrainformativă a unui 
obiectiv, evaluarea complexă a competitorilor 

of an organisation. There were also approached 
some issues the trainees believed to have a right 
understanding of or in other cases, their knowledge 
was not well structured. 

The trainees showed special interest for one of the 
methods of information training: elicitation or the 
collecting of information from human resources 
since the trainees realised that, without knowing 
it ,they often did it, but their methods of doing it 
needed to be improved. This method means a guided 
discussion that disguises the collector’s information 
gathering and the fact that he has got it, the main 
advantage being the fact that the collector has 
“first hand” information, impossible to be obtained 
through other gathering methods and he has it in 
time and it is not costly.

Another method presented, regarding the collecting 
information, was OSINT- open-source intelligence, 
the trainees being taught how to make efficient their 
Internet searching and to get the specific information 
in a very short time. 

Another important part of the course was the critical 
approach and the analysis methods that can be used 
in order to obtain an intelligence product to answer 
the decision-maker’s and client’s intelligence request. 
The aim of such an approach is to establish the 
veracity of information and to verify its sources. 

As regards the competitive counter intelligence, this 
process aims to establish the necessary measures 
to assure the counter intelligence protection 
of a company, to make a complex evaluation 
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of the competitors and thoroughly analyse the 
vulnerabilities and the risks a company, which is to 
be protected, is faced with. Moreover the designing 
and development of the system of counter measures 
and its implementation are activities which are also 
part of the competitive counter intelligence process. 

Since the course also aimed to offer the trainees 
practical experience, the final projects, part of the 
examination, had as a task to make up an intelligence 
product, explanatory, interpretative and estimated 
one, taking into account the needs of their companies. 

This beginner course -BI expert- has not only 
enriched the trainees’ knowledge but also made them 
aware of the existence of a growth source- intelligence 
activity-and, at the same time, aimed at helping them 
to develop new abilities to make their work more 
efficient by using different methods of intelligence 
analysis and structuring.

precum şi analiza complexă a vulnerabilităţilor și 
atractivităţii obiectivelor ce se doresc a fi protejate. 
Mai mult, proiectarea și dezvoltarea sistemului de 
contramăsuri, precum şi angajarea sistemului de 
contramăsuri sunt activităţi care se încadrează tot în 
procesul de competitive counter-intelligence.

Unul dintre obiectivele cursului fiind acela de a oferi 
participanţilor o experienţă practică, proiectele finale 
prezentate de aceştia, care au reprezentat şi o parte 
a examinării finale, au presupus elaborarea unui 
produs de intelligence, fie el descriptiv, explicativ, 
interpretativ sau estimativ, în funcţie de nevoile 
companiei. 
 
Per ansamblu, cursul de iniţiere “Expert Informaţii 
pentru Afaceri” a adus nu doar un plus de cunoştinţe, 
ci a contribuit atât la procesul de conştientizare cu 
privire la existenţa unei surse de creştere - activitatea 
de intelligence -, cât şi la dezvoltarea de noi abilităţi 
de eficientizare a timpului prin utilizarea diferitelor 
metode de analiză şi structurare a informaţiilor.
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Brainstorming

A technique used by groups of people to 
overcome the widespread tendency to overlook 
various obvious options while solving problems 
or generating new ideas. The key principle is to 
defer judgment, achieved by insistence on first 
recording all suggested ideas.

Case-based reasoning 

A technique for deriving solutions to problems 
through a reasoning process using Artificial 
intelligence to produce analogies with similar 
problems where solutions are already known.

Communication

A process whereby Knowledge is codified into 
Information by the transmitter, passed through 
a medium to a receiver, who then reconverts that 
information into new knowledge. 

Competitor intelligence

A subdivision of Business intelligence that 
concerns the current and proposed business 
activities of competitors. See also: Competitor, 
Strategic group analysis.

Competitor profiling 

The systematic Analysis of competitors in order 
to learn from their strengths and exploit their 
weaknesses. The knowledge acquired is used to 
gain and maintain a Competitive advantage. The 

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

Generarea ideilor (brainstorming)

Tehnică utilizată de un grup de persoane pentru a 
identifica tendinţe de evoluţie a unor fenomene sau 
procese ce se desprind din exprimarea variată a opiniilor, 
utilă generării unor idei noi sau soluţionării unor 
probleme. Principiul esenţial al tehnicii este reprezentat 
de luarea în calcul a primei idei sugerate de repondent.

Raţionament bazat pe studiu de caz

Tehnică de identificare a soluției unei probleme cu 
ajutorul proceselor de tip raţionament ce recurge 
la utilizarea inteligenței artificiale pentru a produce 
analogii cu probleme similare ale căror soluții sunt deja 
cunoscute.

Comunicarea

Proces prin care cunoștințele sunt codificate de emitor, 
pentru a deveni informaţii, trecute printr-un canal 
(mediu) către receptor, care reconvertește informațiile 
în cunoștinţe noi.

Intelligence referitor la competitor

Subdiviziune a business intelligence care se referă 
la probleme de interes imediat sau de viitor ale 
competitorului (concurentului).

Profilul competitorului

Analiză sistematică a competitorului făcută cu scopul 
identificării și înţelegerii punctelor tari și slabe ale 
acestuia. Cunoștinţele obţinute sunt utilizate pentru a 
câștiga un avantaj competitiv (sau pentru a-l menţine). 
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main factors to be consider include:
- background (including structure,   
 ownership, stakeholders, subsidiaries,  
 alliance);
- profile of key executive;
- critical success factors;
- business environment (major markets,  
 competitors, suppliers, distributors);
- management style;
- corporate culture;
- financial information;
- assets and resources;
- corporate and market strategy.

Confirmation bias 

Refers to our tendency to seek evidence that will 
confirm our own opinion, or ignore or devalue 
that which does not.

Corporate intelligence 

A broad term covering both Competitive 
intelligence and Corporate security and 
Counterintelligence.

Principalii factori ce ar trebui luați în considerare sunt:
- contextul (structura, patronatul sau    
 deținătorul de interese, sucursalele,    
 alianțele etc.);
- profilele psiho-comportamentale ale   
 principalilor lideri;
- factorii majori ce au determinat succesele   
 înregistrate;
- mediul de afaceri (piețele importante,   
 competitorii, furnizorii, sistemul de desfacere);
- stilul de conducere (management);
- cultura organizației;
- informațiile de natura financiară;
- principalele resurse și active;
- strategiile de dezvoltare ale organizației și cele  
 de piaţă.

Prejudecata „confirmării”

Se referă la tendinţa de a căuta elemente (informaţii) 
de confirmare a propriilor opinii, concomitent cu 
respingerea sau ignorarea informațiilor care contravin 
propriilor opinii.
 
Intelligence al corporației

Sintagmă ce acoperă conceptele de competitive 
intelligence, securitatea și contrainformațiile corporației.

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.

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.
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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. 



Cursanții vor: 

• înțelege potențialul pentru afaceri 
pentru dezvoltarea, securitatea și 
continuitatea afacerii;

• cunoaște și aplică un model 
funcțional al activității de informații 
pentru afaceri;

• identifica nevoile reale de informații 
ale companiei;

• utiliza un set de bază de metode de 
culegere a informațiilor de interes;

• utiliza un set de bază de metode de 
procesare (evaluare, stocare, analiză 
și sinteză);

• disemina / distribui produsele 
informative beneficiarilor interni, 
într-o manieră adecvată;

• cunoaște cadrul etic și legal al 
domeniului informații pentru 
afaceri.

CURS DE INIțIERE

ExPERT INFORMAțII 
PENTRU AFACERI

AGENDA:

WWW.ICSSROMANIA.RO

Traineri:     Sergiu MEDAR
     Adriean PÂRLOG
     Ionuț CORDUNEANU
Durata:     3+2 zile
Nr. cursanți:   8 -12
Taxă/cursant: 880 EUR
Locaţia:    Str. Al. S. Puskin
     nr. 10, et.4, 
     Bucureşti

• aspecte introductive privind 
informațiile pentru afaceri (Business & 
Competitive Intelligence);

• modele funcționale ale procesului de 
intelligence (Intelligence Cycle, Target 
Centric Approach);

• identificarea nevoilor de informații ale 
organizației;

• culegerea de informații prin exploatarea 
surselor umane/deschise;

• metode de evaluare și procesare 
primară a informațiilor;

• analiza informațiilor;
• întocmirea materialelor informative 

finite;
• relația cu beneficiarul;
• noțiuni de protejare și control 

ale organizației de ofensivele 
competitorilor;

• aspecte etice și legale ale informațiilor 
pentru afaceri;

• înființarea unei funcții specializate de 
informații pentru afaceri în organizație;
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