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REVISTA DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI

Asociația Specialiștilor în 
Informaţii pentru Afaceri (ASIA) 
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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Dear Readers, 

It is a year since our business magazine started to 
appear and this is its fourth issue. It is a moment of 
analysis and planning for the future not only for the 
magazine but also for the Association of Business 
Intelligence Professionals.

As regards the Business/Competitive Intelligence 
magazine, as you have already noticed, starting with 
our previous issue, the number of contributors has 
increased and now we also host in our pages important 
and experienced foreign experts’ ideas and opinions. 

The present issue is focused on Kristian J. Wheaton’s 
excellent critical approach of the intelligence cycle, in 
which he challenges the traditional “Intelligence Cycle” 
that has dominated the field for almost a century. 

At first sight, some may say they are too busy to 
read such long articles but their effort will be fully 
rewarded as it speaks about essential developments 
and new theoretical preoccupations in the field.

Colegiu de redacție ASIA
ASIA Editorial Board

Editorial

Dragi cititori,

Iată că revista noastră a ajuns la numărul al patrulea, 
încheindu-se un ciclu anual de publicare. Poate fi un 
moment de bilanț și de planificare, nu numai pentru 
revista Business/Competitive Intelligence, dar chiar 
și pentru Asociația Specialiștilor în Informații pentru 
Afaceri (ASIA).

În ceea ce privește revista Business/Competitive 
Intelligence, așa cum ați putut observa încă din 
numărul trecut, a sporit aria de competență 
a contributorilor, inclusiv prin atragerea de 
colaboratori din străinătate. 

Numărul curent este axat pe excelentul demers teoretic 
al domnului Kristan J. Wheaton, prin care este provocată 
paradigma „Ciclului Intelligence”, care a dominat mai 
bine de jumătate de secol domeniul intelligence. 

La prima vedere, s-ar putea spune că articolul este 
prea lung iar cititorii noștri prea ocupați ca să îl 
citească, dar efortul lor va fi pe deplin răsplătit, 
deoarece articolul prezintă evoluții și preocupări 
teoretice esențiale în domeniu.
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As far as the Association of Business Intelligence 
Professionals is concerned, one of its most important 
achievements is the increase in the number of its 
members, not a spectacular increase but a healthy 
one. From October last year till now, fifty attendees 
have graduated from our certified BI Expert courses 
for beginners and joined our organisation. 

We consider that the natural way of developing 
an organisation is by permanently improving the 
knowledge and expertise of its members. In our 
opinion, those who are trained in the BI/CI field 
are to form the hard core of our association and will 
stand guarantors for its professionalism.

Our association has become better and better known 
although there haven’t been spectacular media 
presentations of its activity. It has steadily gained 
popularity with the help of its business magazine, 
courses and its members who are in favour of a 
natural and healthy development of the organisation 
instead of a fast but unsustainable one. 

ASIA exists and is a strategic project aimed at 
increasing the competitiveness of Romanian business 
environment and not a fad.

On it’s agenda, the association is to have a meeting 
on May 8th 2013, hosted by the Central University 
Library “Carol I”, when it’s members are to review and, 
if necessary, change its strategic activity directions. 

Thus, ASIA will take advantage of this occasion 
to invite our readers to be with us in our effort of 
shaping this generous project in order to improve the 
Romanian business environment through developing 
the BI/CI field under ASIA’s guidance.

La nivelul Asociației Specialiștilor în Informații 
pentru Afaceri, cea mai importantă realizare o 
reprezintă creșterea nu spectaculoasă, dar sănătoasă, 
a volumului de membri ai ASIA. Astfel, din luna 
octombrie până acum, peste 50 de persoane au 
absolvit Cursul (acreditat) de Inițiere Expert 
Informații pentru Afaceri. 

Filiera normală de dezvoltare a unei asociații 
profesionale nu poate fi bazată decât pe pregătire 
continuă și aspirație către excelență. În opinia 
noastră, cei care fac efortul de a se instrui în domeniul 
informații pentru afaceri vor constitui nucleul 
dur al ASIA și vor asigura viitorul ei ca asociație 
profesională.

Notorietatea ASIA a crescut și ea, chiar dacă nu au 
fost organizate evenimente media spectaculoase. 
Popularizarea ASIA se face treptat, prin revistă, 
cursuri și „de la om la om”, fiind de preferat o 
acumulare treptată, naturală, și nu o creștere 
spectaculoasă dar nesustenabilă. 

ASIA există și este un proiect strategic țintind 
către creșterea competitivității mediului de afaceri 
românesc, nu o modă sezonieră.

În agenda ASIA, prima dată relevantă va fi 8 mai 2013, 
când, cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare 
„Carol I”, se va ține următoarea adunare a membrilor, 
ocazie cu care se vor revedea și eventual revizui 
direcțiile strategice de acțiune ale Asociației. 

Astfel, ne folosim și de acest prilej, pentru a vă invita 
alături de noi, în creșterea acestui proiect generos de 
îmbunătățire a mediului de afaceri românesc prin 
dezvoltarea domeniului informații pentru afaceri sub 
umbrela ASIA.
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In daily talks about business intelligence, and in the 
specialised works too,I have noticed how wrong the 
fundamental and specialised concepts of the field 
are often used. In this article, I will try to make clear 
how the concepts of menace, vulnerability and risk 
should be used. In most cases, it is considered that 
their meaning overlaps and can be used one instead 
of another, as a result of superficial knowledge or 
a noncritical approach of some previous practical 
experiences. I would like to emphasise that both 
situations cause confusion.

I’ll try to define them starting from the concept of 
asset, the way it is used in economics. Thus, by asset is 
meant all the resources of an organisation, as a result 
of some previous events or transactions, which can 
provide income.

As it is known, the assets can be tangible (real estates, 
machines, equipment, raw materials, financial 
resources or intangible assets (royalties, trademarks, 
patents, franchises, brands, information and 
knowledge inventories etc.). The intelligence resource 

În discuţii cotidiene dedicate domeniului informaţiilor 
pentru afaceri, dar și în literatura de specialitate, de 
multe ori se observă o utilizare neadecvată a unor 
concepte fundamentale specifice domeniului. În 
articolul de faţă încercăm o clarificare a modului 
în care ar trebui utilizate conceptele de ameninţare, 
vulnerabilitate și risc în lucrări specifice domeniului. 
Cel mai adesea, acestea sunt utilizate cu semnificații 
interschimbate, ca urmare fie a unor înţelegeri 
superficiale, fie a acceptării necritice a rezultatelor unor 
experienţe practice anterioare. Afirmăm cu suficientă 
siguranţă că ambele situaţii au generat confuzii.

Voi încerca o definire a acestora pornind de la 
înţelegerea categoriei de activ, așa cum aceasta 
este înţeleasă în spaţiul știinţei economice. Astfel, 
prin activ (asset) înţelegem resursele deținute de 
o organizație, ca urmare a unor evenimente sau 
tranzacții anterioare, care pot genera venituri.

Activele pot fi tangibile (proprietăți imobiliare, 
mașini, echipamente, materii prime, resurse 
financiare) sau intangibile (drepturi de autor, 
mărci înregistrate, patente, francize, reputație, 
brand, stocuri de informații și cunoștințe etc.). 

Ionuț Corduneanu
Membru fondator ASIA
ASIA founding member

Amenințare, vulnerabilitate, risc
Threat, Vulnerability, Risk
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is an intangible asset, a critical one when using the 
other resources since it supports (by informing) the 
decisions and operations of an organisation. 

Besides the assets, an organisation also possesses 
human resources which, although they can generate 
income, are not considered assets as there is a weak 
control of the owner on these. All the resources an 
organisation possesses represent the framework 
within I am going to define the concepts of threat, 
vulnerability and risk.

A threat is any phenomenon, object, person, 
organisation etc. which can reduce or negatively 
affect the resources of an organisation. In fact, a 
threat represents something a resource that has to be 
protected against. Let’s have a look at some categories 
of threats:

• Natural threats: earthquakes, extreme 
meteorological phenomena (hurricanes, floods, 
draught).

• Commercial threats: competitors’ illegal 
commercial activities.

• Threats from the competitors’ CI departments: 
the infiltration of the organisation, intelligence 
gathering, gathering of sensitive information 
about the company’s employees etc.

• Terrorism threats: kidnappings, planting and 
blowing up bombs, sabotage.

• Criminal threats: fraud, theft, cyber criminality, 
vandalism etc.

Vulnerability is either a weak point of a resource 
(asset) or a gap in the security system of that resource 
(asset) that can be used by the ill-meaning to get 

Între resursele intangibile regăsim și resursa de 
intelligence, decisivă pentru utilizarea eficientă a 
celorlalte resurse prin sprijinirea (prin informare) 
deciziilor și a operațiunilor organizației. 

În afară de active, o organizație mai deține și resurse 
umane, care, deși pot genera venituri, nu sunt 
considerate active datorită gradului redus de control 
al proprietarului asupra acestei resurse. Totalitatea 
resurselor de care dispune o organizație reprezintă 
cadrul în care îmi propun să definesc conceptele de 
amenințare, vulnerabilitate și risc.

O ameninţare este orice fenomen, obiect, persoană 
sau organizaţie etc. care poate diminua sau afecta 
negativ resursele unei organizații. În fapt, o 
amenințare reprezintă ceva împotriva căruia se 
încercă protejarea unei resurse. Iată în continuare 
câteva categorii de amenințări:

• Amenințări naturale: cutremure, fenomene 
meteorologice extreme (uragane, inundații, 
secetă).

• Amenințări comerciale - operațiuni comerciale 
ilegitime ale competitorilor.

• Amenințări generate de compartimente de 
competitiv intelligence ale competitorilor: 
penetrarea unor obiective, operaţii 
informaţionale, culegerea de informații sensibile 
de la persoane din firmă etc.

• Ameninţări teroriste: răpiri de persoane, plasare 
și detonare de bombe, sabotaj.

• Ameninţări criminale: fraudă, furt, criminalitate 
cibernetică, vandalism etc.

Vulnerabilitatea reprezintă fie un punct slab al unei 
resurse (activ), fie lacune existente într-un program 
de asigurare a securităţii acesteia, care poate/pot fi 
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unauthorised access. Thus, vulnerability is nothing 
else but a weakness or a flaw in a company’s systems 
meant to protect its assets. 

Vulnerabilities are of a great variety and can be 
found at any level of an organisation. Here are some 
examples of vulnerabilities such as: certain typical 
features of constructions, properties of equipment, 
certain persons’ behaviour, some persons’ attitudes, 
the way equipment or buildings are placed, 
operational practices or those of some persons. 

In real life, a threat stands no chance to be put into 
practice unless there is a vulnerability. This “pair” – a 
threat (generally an external one) and a vulnerability 
(always an internal one) - generates a risky situation. 
Thus the third concept is to be defined, the concept of 
risk. 

Risk is the potential deterioration, loss or destruction 
of an asset as a result of a threat which, taking 
advantage of a vulnerability, is put into practice. 

In order to understand what risk is, it is essential to 
accurately evaluate the threat and the vulnerabilities 
of an asset can be faced with. The cause generating 
a threat is transferred to the risk: natural risks stem 
from natural threats and the anthropogenic ones are 
caused by man.

Understanding that there are differences among 
threats, vulnerabilities and risks is the first step 
towards understanding the concepts of the security 
of a corporation and the continuity of business. 

The experts of the intelligence field, whose main 
task is to make an organisation avoid being caught 

exploatat(e) de o entitate externă pentru a obține 
acces neautorizat. Astfel, o vulnerabilitate reprezintă 
o slăbiciune sau o lacună în sistemele proprii de a 
proteja un activ. 

Vulnerabilitățile îmbracă cele mai diverse forme și 
pot fi localizate la oricare nivel sau compartiment 
al unei organizații. Iată câteva exemple de posibile 
vulnerabilități: caracteristici ale construcţiilor, proprietăţi 
ale echipamentelor, comportamentul unor persoane, 
poziţionarea persoanelor, echipamentelor sau clădirilor, 
practici operaţionale sau ale unor persoane etc.

În practică, existența unei amenințări are șanse reduse 
de materializare în absența unei vulnerabilități pe 
care să se plieze. „Împerecherea” unei amenințări (de 
regulă externă) cu o vulnerabilitate (prin excelență 
internă) - generează o situație de risc. Definim astfel 
al treilea concept.

Riscul reprezintă un potențial de deteriorare, 
pierdere sau distrugere a unei resurse ca urmare a 
materializării unei amenințări, care exploatează o 
vulnerabilitate.

Implicit, evaluarea cu exactitate a amenințării și 
identificarea vulnerabilităților sunt esențiale pentru 
înțelegerea riscului la care pot fi expuse unele active. 
Cauza generatoare a amenințării se transferă riscului: 
riscurile naturale provin din ameninţări naturale, cele 
antropice sunt generate de ameninţări provocate de om. 

Înțelegerea diferențelor existente între amenințări, 
vulnerabilități și riscuri reprezintă primul pas pentru 
înţelegerea conceptelor de securitatea corporațiilor și 
continuitatea afacerilor.

Practicanții domeniului informații pentru afaceri a 
căror misiune principală este evitarea surprinderii 
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organizației de către evoluții din mediul extern 
acesteia, operează în mod curent cu aceste concepte. 

De altfel, primul element de competență profesională 
pe linie de „protejare informațională a organizației”, 
din cadrul standardului ocupațional aferent 
ocupației expert informații pentru afaceri îl reprezintă 
„întocmirea listei de vulnerabilități, amenințări 
potențiale și riscuri la adresa organizației” (pentru 
detaliere se poate consulta Standardul Ocupațional 
autorizat și publicat pe site-ul Autorității Naționale 
pentru Calificări).

În esenţă, într-o expresie formalizată, riscul este 
reprezentat de intersecția (în sens matematic) a 
activului (resursei) cu amenințarea externă și o 
vulnerabilitate sau vulnerabilități ale organizației.

R = i x f (A,T,V), unde:
A= Activ
T= Ameninţare
V= Vulnerabilitate
f= funcţie de probabilitate
i= coeficient de impact

Astfel, riscul reprezintă probabilitatea ca o 
ameninţare să exploateze o vulnerabilitate care va 
genera o pagubă activului, ponderată cu un coeficient 
de impact.

Intensitatea de manifestare a vulnerabilităţii 
este dependentă și de nivelul contramăsurilor 
(C) luate de managementul activului (resursei) 
pentru contracararea ameninţării, concomitent cu 
diminuarea intensităţii formelor de manifestare a 
vulnerabilităţilor. Contramăsurile de securitate sunt 
destinate să protejeze activele (resursele), inclusiv 
oameni, de amenințări, deși vor exista întotdeauna și 
forme de manifestare a riscurilor reziduale. 

by surprise by the developments in its external 
environment, use these concepts daily. 

As a matter of fact, an element regarding the 
professional expertise with regards to the “information 
protection of an organisation’’, as stipulated in the 
occupational standard of the profession expert in 
business intelligence is “the obligation of making up 
the list of vulnerabilities, potential threats and risks 
of an organisation” (for more details, see the certified 
Occupational Standard, placed on the site of the 
National Authority for Qualifications). 

In fact, in a formalised expression, risk is represented 
(in mathematical terms) by the intersection of the 
assets (resources) with the external threat and a 
vulnerability or vulnerabilities of the organisation.

R= i x f ( A,T,V), where:
A= asset
T= threat
V= vulnerability
f= function of probability
i= impact coefficient. 

Thus, risk is the probability that a threat may take 
advantage of a vulnerability to cause damage to 
the respective asset, pondered with the impact 
coefficient. 

The seriousness of a vulnerability is also dependent 
on the quality of the counter measures (C) taken 
by the managers of an asset (resource), in order 
to combat a threat and reduce the vulnerabilities. 
The security counter measures are meant to 
protect the assets (resources), people too, from 
threats, although there will always be residual risk 
elements. 
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Introducing this new variable in the above equation, 
it becomes: 

R= i x f (A, T, V) x 1/C

In evaluating a risk, the following steps should be 
followed:

• Estimate the relative effect on an asset (resource).

• Estimate the probability of an attack perpetrated 
by a competitor or a possible threat.

• Estimate the probability for a threat to take 
advantage of a certain vulnerability.

• Establish different levels of risk .
• Prioritise the risks using integrated evaluations.

Although the concept of risk awareness is fundamental 
in a system of risk management, it is considered that 
there are no two persons or organisations to perceive 
risk or the circumstances of its appearance in the 
same way, since they take into account different 
probabilities. This is due to political, environmental, 
sociological or technological influences.

In order for a risk to be well quantified, the risk 
analysis should be done from a neuter perspective. 
The approach should be holistic and multi disciplinary 
in order to be correctly estimated the risks the assets 
are faced with, the probabilities of the appearance 
of a risk, the proper counter measures etc. After the 
estimation, risks should be managed individually in 
order to keep them at the lowest possible level.

In the specialised literature there are presented four 
methods of managing risks: 

Introducerea acestei noi variabile în ecuația de 
definire a riscului o modifică, astfel:

R = i x f (A, T, V) x 1/C

Evaluarea riscului presupune următorii pași:

• Estimarea gradului de impact relativ asupra 
activului (resurselor).

• Estimarea probabilităţii unui atac efectuat de un 
adversar sau o ameninţare posibilă.

• Estimarea probabilităţii ca un atac să exploateze 
o vulnerabilitate specifică.

• Determinarea diferitelor grade de risc.
• Prioritizarea riscurilor pe baza unor evaluări 

integrate.

Deși noţiunea de percepție a riscului este 
fundamentală într-un sistem de management a 
acestuia, se apreciază că nu există două persoane 
sau organizații care să perceapă riscul sau 
circumstanțele de manifestare a acestuia în același 
mod, având drept consecință percepţia unor 
probabilităţi diferite. Influențele pot fi de natură 
politică, de mediu, sociologice sau tehnologice. 

Pentru ca rezultatele unui efort de cuantificare a 
riscului să fie valabile, o analiză de risc ar trebui să 
se realizeze întotdeauna dintr-o perspectivă neutră. 
Abordarea ar trebui să fie holistică și multidisciplinară 
pentru a evalua riscurile la care sunt expuse activele, 
probabilităţile de expunere la risc, contramăsurile 
adecvate etc. După evaluare, riscurile ar trebui să fie 
gestionate diferenţiat pentru a fi menţinute la nivele 
cât mai reduse posibil.

În literatura de specialitate sunt identificate patru 
metode de gestionare a riscurilor: 
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• Evitarea - situația ideală când pot fi luate 
contramăsuri eficiente (inclusiv din perspectiva 
costurilor).

• Reducerea – riscul nu poate fi evitat în totalitate, 
dar prin contramăsuri se reduce probabilitatea 
și/sau nivelul său de impact.

• Transferul – consecinţele riscului sunt 
transferate unei terțe entități (de exemplu prin 
încheierea de asigurări).

• Acceptarea – atunci când riscul nu are consecințe 
critice pentru organizație, iar acestea sunt mai 
puțin costisitoare decât costul contramăsurilor.

Înțelegerea conceptelor de amenințare, vulnerabilitate 
și risc, reprezintă condiția de start în proiectarea 
politicii de securitate a unei organizații, activitate 
cardinală ce trebuie să fie coordonată direct de 
proprietarul afacerii. 

Categoriile amenințate, vulnerabilitate și risc pot 
să rămână, numai concepte teoretice desprinse de 
realitate, dacă nu sunt populate cu informații veridice 
și oportune, privind atât mediul extern companiei 
(pentru identificarea amenințărilor) cît și cel intern 
(pentru identificarea vulnerabilităților). Astfel de 
informații analizate și integrate în materiale sintetice, 
vor releva riscurile. 

Întreaga activitate de ancorare în concret a 
amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor poate 
fi exprimată mai succint prin sintagma „informații 
pentru afaceri”. Într-adevăr, nicio altă perspectivă 
nu este mai aproape de esența preocupărilor 
specialiștilor în informații pentru afaceri decât 
asigurarea supraviețuirii organizației prin prevenirea 
surprinderii în fața unui risc generat de o amenințare 
ce exploatează o vulnerabilitate.

• Avoid them- This is an ideal situation when 
special counter measures to manage them can 
be taken. 

• Reduce them - Risks cannot be completely 
avoided but countermeasures can reduce the 
probability of their appearance and impact.

• Transfer them - The consequences of a risk can 
be transferred to a third party (e.g. by concluding 
an insurance contract). 

• Accept them – When a risk doesn’t have critical 
consequences for the organisation and they are 
less expensive than the counter measures.

Understanding the concepts of threat, vulnerability 
and risk is a starting point when the security policy 
of the company is to be designed, a crucial activity 
that develops under the direct coordination of the 
business owner. 

Unless this concepts: threat, vulnerability and risk are 
supported by reliable and true tot life information, 
regarding both the external business environment 
(where the threats are) and the internal one (where 
the vulnerabilities are), they will remain devoid of 
any meaning. Such pieces of information analysed 
and integrated in analytic reports will reveal the risks.

The whole activity of detecting threats, vulnerabilities 
and risks in real life can be referred to as “Business 
Intelligence”. In fact no other perspective can better 
illustrate the essence of the BI experts’ activity 
than the activity carried on in order to grant a 
company’s survival and prevent it, when faced with 
risk generated by a threat that takes advantage of a 
vulnerability, to be taken by surprise.
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„Ciclul intelligence’’ prin care înțeleg procesul de 
obținere a intelligence-ului, este o relicvă a celui 
de-al doilea război mondial care și-a trăit traiul. Nu 
informează ci infectează. Vreau să i se pună cruce, 
să fie distrus, să fie eliminat. Sincer, nu-mi pasă 
cum, dar trebuie să o facem. Să îl scoatem din toate 
manualele cu instrucțiuni, să îl ștergem de pe toate 
slide-urile, să îl eliminăm de pe toate website-urile. 
Să tragem în el cu un glonţ de argint, să îi înfigem 
un țăruș în inimă, să îi incinerăm rămășitele și să îi 
spulberăm cenușa. (Hei, Chris, de ce nu ne spui cum 
te simţi cu adevărat?) 

În ordine, așa este. Sunt, intenţionat, provocator dar, 
în ultimii ani, am făcut cercetări privind procesul de 
intelligence și am ajuns la concluzia – la fel ca și alţii 
înaintea mea - că prezentarea actuală a acestui proces 
este iremediabil eronată. Mai mult, consider că aceste 
erori au devenit atât de serioase și de profunde încât 
a continua să susținem și să promovăm ideea de 
„ciclu’’ este contraproductivă. Scopul meu este să 
pun la dispoziţie dovezile pe care le-am strâns, să 
prezint încercările de a-l salva de erorile sale cele mai 
grave și de a-l înlocui cu totul ca, în final, cititorul să 
decidă ce alege. La sfârșit, doresc să propun (fară nici 
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Să scăpăm de ciclul intelligence
Let’s Kill The Intelligence Cycle

The “intelligence cycle,” as a depiction of how the 
intelligence process works, is a WWII era relic that 
is way past its sell-by date. It has become toxic. It no 
longer informs as much as it infects. I want it dead 
and gone, crushed, eliminated. I don’t care, frankly, 
what we have to do. Remove it from every training 
manual, delete it from every slide, erase it from every 
website. Shoot it with a silver bullet, drive a wooden 
stake through its heart, burn the remains without 
ceremony and scatter the ashes. (Geez, Kris, why 
don’t you tell us how you really feel...)

OK, OK, so, yes, I am being intentionally provocative 
but I have been doing quite a bit of research on the 
intelligence process over the last several years and 
have come to the conclusion – as have others before 
me – that our current best depiction of this process 
is fatally flawed. Moreover, I believe these flaws 
have become so severe, so grievous, that continued 
adherence to and promotion of the cycle is actually 
counterproductive. My intent is to lay out the 
evidence I have gathered about the cycle itself, about 
attempts to save it from its worst flaws, and about 
attempts to replace it altogether and let you decide 
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for yourselves. In the end, I intend torecommend 
(with no hubris intended and well aware ofthe 
possibility of hamartia) my own generalized 
versionof the intelligence process, one which I think 
is more appropriate for the intelligence tasks of the 
21st Century and which works, in both theory and 
practice, across all three major sub-disciplines of 
intelligence – national security, business, and law 
enforcement.

ASSUMPTION CHECK

“Problems with the intelligence cycle” is fairly 
well- trodden ground in the intelligence literature. 
Numerous critiques (and defenses) of this model of 
the intelligence process have appeared over the years, 
some of which I will discuss later. Thus, I started 
my research with a few assumptions which I believe 
are widely accepted. Specifically, most intelligence 
professionals see the intelligence cycle as “imperfect” 
but generally the best available description of the 
process, and useful for teaching broad concepts. 
Furthermore, many intelligence professionals could 
envision the possibility of a better description of the 
process even if such a description had not yet been 
developed.

Using an online survey tool, and the readership of 
my weblog, Sources and Methods, I decided to test 
these underlying assumptions. While an imperfect 
tool – open, in theory, to both the public and to 
manipulation – I am comfortable that the narrow 
niche my blog fills attracts mostly intelligence 
professionals, academics focused on intelligence 
studies and, occasionally, dutiful intelligence studies 
students. I have used this combination before to ask 
my readers questions and I trust the broad patterns 
that emerge from these surveys.

un fel de hubris și conștient de posibilitatea existenței 
hamartiei) propria mea versiune generalizată a 
procesului de intelligence, pe care o consider mai 
potrivită cu sarcinile ce îi revin în secolul XXI 
domeniului de informaţii și care funcționează atât 
în practică cât și în teorie, pe trei sub-discipline: 
securitate naţională, afaceri și aplicarea legii. 

VERIFICAREA IPOTEZELOR DE LUCRU

„Problema ciclului intelligence’’ este un subiect mult 
dezbătut în literatura de specialitate. De-a lungul anilor 
au apărut multe luări de poziţie pro și contra acestui 
model al procesului de intelligence, pe unele dintre ele 
le voi discuta mai târziu. Am plecat în cercetarea mea 
de la ipoteze pe care le consider general acceptate. În 
primul rând, majoritatea profesioniștilor din domeniul 
intelligence-ului consideră că, deși ciclul intelligence 
este „imperfect’’, aceasta este, totuși, cea mai bună 
descriere disponibilă a procesului, utilă pentru predarea 
unor concepte mai generale. În plus, mulți profesioniști 
ai domeniului ar putea lua în considerare posibilitatea 
unei descrieri mai bune a procesului chiar dacă o astfel 
de descriere nu s-a realizat încă. 

Folosind mijloacele de testare online și blog-ul 
meu, Sources and Methods, am hotărât să testez 
acest concept de bază. Deși o metodă imperfectă 
– deschisă atât publicului cât și manipulării - sunt 
mulţumit că nișa oferită atrage mai ales profesioniști 
ai domeniului, persoane din domeniul academic 
și, ocazional, studenţi conștiincioși ai domeniului 
intelligence. Am mai folosit această combinaţie și 
pentru a pune întrebări și am încredere în modelele 
generale care se conturează în urma acestor sondaje. 
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The first question I asked was: “Is the traditional 
intelligence cycle a perfect representation of the 
current intelligence process? By “perfect” I mean 
perfect – does the intelligence cycle accurately model 
the intelligence process as it is currently done? Trivial 
issues count here (we will deal with them later)”.
While I was surprised to see that nearly 30% of the 
211 respondents considered the intelligence cycle to 
be “perfect” (even under a very strict definition), the 
overwhelming majority indicated that the cycle was 
flawed, at least in part.

The second question addressed the degree to which 
the cycle is imperfect: “Do the benefits derived from 
continuing to use the intelligence cycle as a depiction 
of the intelligence process outweigh the costs? I 
would ask you to think carefully about both the costs 
and the benefits before answering.” Again, the 184 
respondents were divided, with approximately 50% 
thinking the costs outweighed the benefits and 50% 
saying the benefits outweighed the costs. Finally, 
I wanted to understand what this community of 
practitioners, academics and students believed about 
the intelligence process and asked: “Without reference 
to perfection (or imperfection), costs or benefits, do you 
believe that a better general description of the modern 
intelligence process is possible?” 

While the 167 results are somewhat inconsistent with 
the first question (if you believe that the intelligence 
cycle is “perfect,” how can you also believe that 
a better description of the process is possible?), 
the broad pattern persists: the vast majority of 
respondents (82%) acknowledged the flaws of the 
intelligence cycle and can imagine the existence of 
a better alternative without knowing what such an 
alternative looks like.

Prima întrebare pe care am formulat-o a fost: „Este 
ciclul intelligence o reprezentare perfectă a procesului 
curent de intelligence? Prin „perfect’’ înţeleg chiar 
„perfect’’, adică oglindește ciclul intelligence cu 
acuratețe cum se realizează procesul în fapt? Sunt luate 
aici în considerare și probleme mai puţin importante 
(de care însă ne vom ocupa mai târziu)”. Am fost 
surprins să descopăr că din cei 211 respondenți 
aproape 30% consideră ciclul intelligence ca fiind 
„perfect” (deși au avut o definiţie foarte strictă), în 
timp ce marea majoritate a arătat că ciclul este, cel 
puţin parţial viciat.

A doua întrebare s-a referit la gradul de viciere 
a ciclului: „Sunt avantajele folosirii actualului 
ciclului intelligence pentru descrierea procesului 
de intelligence mai mari decât costurile? Vă rog să 
analizați serios atât costurile cât și avantajele înainte 
de a răspunde.’’ Din nou, părerile au fost împărțite, 
din cei 184 respondenți aproximativ 50% consideră 
că importante sunt costurile, iar restul de 50% susţin 
că avantajele folosirii acestui ciclul primează. În 
final, am dorit să aflu ce gândește această comunitate 
formată din profesioniști, specialiști din mediul 
academic și studenţi despre procesul de intelligence 
și am formulat întrebarea: „Fără referire la perfect 
(sau imperfect), costuri sau beneficii, credeți că este 
posibilă o descriere generală mai adecvată a procesului 
modern de intelligence?”

Dacă cele 167 de rezultate referitoare la prima 
întrebare (dacă considerați că ciclul intelligence este 
„perfect”, cum putem în același timp să afirmăm 
că este posibilă o mai bună descriere a acestuia?) 
sunt oarecum contradictorii, tendinţa generală se 
păstrează: marea majoritate a respondenților (82%) 
recunosc defectele ciclului intelligence și consideră 
că poate exista o alternativă mai bună, deși nu știu 
cum ar putea să arate aceasta. 
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DISCONNECT BETWEEN THEORY AND 
PRACTICE

Intelligence is not something that appears, 
autogenously, it is something that is done, a process. 
This idea is one of the least controversial among 
intelligence professionals. However, a general 
description of the intelligence process – that is, the 
best way to characterize and classify those consistent 
elements across intelligence sub-disciplines – is still 
very much an open theoretical question. Intelligence 
professionals have long known that the traditional 
way of describing the intelligence process, the so-
called “intelligence cycle,” is flawed. Yet none of the 
alternatives proposed has yet captured the nuance 
of the process as practiced or the mind of the 
intelligence community.

This disconnect between theory and practice, 
between the imperfections of the intelligence cycle 
and the way intelligence is actually done, has real-
world consequences. Costs are associated with 
perpetuating a faulty model of the process. 

For example, without a consensus on the way in which 
intelligence “happens” and how it works across the 
various sub-disciplines of law enforcement, business 
and national security intelligence, it is impossible 
to study the process for potential improvements. In 
addition, reforms proposed using a flawed model 
are likely to be flawed reforms, incapable of solving 
systemic problems because the system itself is so 
poorly understood. Furthermore, training students 
with models of a process that falls apart when first 
touched by reality reduces the perceived value of 
training as well as the morale of those trained. 
Budgets built around a flawed model are likely to 
misallocate funds and require work-around solutions 

RUPTURA DINTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

Intelligence-ul nu este ceva care apare pur și simplu, 
prin autogeneză, el apare în urma unei prelucrări, 
adică este un proces. Această idee este larg acceptată 
de profesioniștii domeniului. Totuși, descrierea 
generală a procesului de intelligence – adică cea 
mai potrivită modalitate de a caracteriza și clasifica 
acele elemente fundamentale care există în toate sub-
domeniile de intelligence – continuă să fie o problemă 
teoretică deschisă. Profesioniștii domeniului știu de 
mult timp că descrierea tradițională a procesului 
de intelligence, așa numitul „ciclul intelligence”, nu 
este potrivită. Totuși, nici o altă alternativă propusă 
nu a reușit până în prezent să surprindă nuanțele 
procesului așa cum se realizează el și nici gândirea 
comunităţii de intelligence. 

Această ruptură dintre teorie și practică, dintre 
imperfecțiunile ciclului intelligence și cum se 
realizează efectiv procesul de intelligence, are 
consecințe în practică. Perpetuarea acestui model 
defectuos al procesului implică costuri. 

De exemplu, fără un consens asupra modului în care 
intelligence-ul „se produce” și cum funcționează în 
diversele sub-domenii, de aplicare a legii, afaceri și 
securitate naţională, este imposibilă realizarea unui 
studiu al acestui proces în vederea îmbunătățirii 
lui. Mai mult, reformele propuse, având la bază un 
model viciat, vor fi și ele viciate, incapabile să rezolve 
problemele de sistem deoarece sistemul însuși nu este 
bine înţeles. Pe lângă aceasta, pregătirea cursurilor, 
utilizând modele care, la primul contact cu realitatea, 
se dovedesc eronate, reduce percepţia valorii 
instruirii și scade moralul celor instruiți. Bugetele 
construite pe astfel de modele duc la alocări greșite 
de fonduri și necesită soluţii practice care consumă 
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that consume even more scarce resources. Hiring 
people to fill positions or writing software to increase 
productivity created under an unsound model of 
the process is nearly certain to create a mismatch in 
terms of skills and competencies needed vs. skills and 
competencies acquired.

In this paper, I will begin by examining the 
intelligence cycle and some of the critiques of it. Next, 
I will examine the alternatives to the intelligence 
cycle. Finally, I will lay out my own understanding 
of the process. While every intelligence project is 
different, my own experience and the evidence I 
have collected over the last eight years indicates that 
there are patterns in this activity, whether in the 
national security, business or law enforcement fields, 
and they are consistent across the entire intelligence 
profession.

My final goal is to outline this new description of the 
process as clearly as possible, based on intelligence 
as it is practiced across all its sub-disciplines and 
regardless of the size of the intelligence activity 
involved. Furthermore, I want to balance the need for 
both simplicity and detail so this explanation of the 
process is accessible to all students of intelligence – at 
whatever age or level of experience.

THE “TRADITIONAL” INTELLIGENCE CYCLE

Finding descriptions of the intelligence cycle is not 
difficult. Virtually every organization, company, 
or law enforcement agency that has even a modest 
intelligence capability has a picture, much like 
the one in Figure 1B which, until recently, graced 
the US national security intelligence community’s 
main website, Intelligence.gov. So pervasive is this 
traditional image of the intelligence process that it 

resurse și așa puţine. Angajarea unor persoane 
pentru ocuparea unor poziții sau realizarea de softuri 
pentru creșterea productivității pe baza unui model 
eronat al procesului va crea cu siguranţă un dezacord 
între abilitățile și competențele necesare și abilitățile 
și competențele cerute. 

În acest articol, voi începe prin a examina ciclul 
intelligence-ului și criticile aduse acestuia. Apoi 
voi examina alternativele propuse pentru acesta. În 
final, voi prezenta propria mea părere asupra acestui 
ciclu. Deși fiecare proiect de intelligence este diferit, 
experiența și dovezile pe care le-am strâns în ultimii 
opt ani arată că există modele în această activitate, fie 
că ea se desfășoară în domeniul securităţii naţionale, 
afacerilor sau aplicării legii, ele se repetă în întreaga 
activitate de intelligence. 

Scopul meu este să prezint cât se poate de clar această 
nouă descriere a procesului bazată pe intelligence-
ul așa cum se face în practică, în toate domeniile, 
indiferent de activitatea de intelligence implicată. Mai 
mult, doresc să realizez un echilibru între simplitate 
și detaliu astfel încât această explicaţie a procesului să 
fie accesibilă tuturor celor ce se pregătesc în domeniul 
intelligence – indiferent de vârstă sau experiență. 

CICLUL INTELLIGENCE „TRADIȚIONAL”

Nu este greu să găsim descrieri ale ciclului intelligence. 
Virtual, orice organizaţie, companie sau agenţie 
de implementare a legii, care dispune de o unitate 
modestă de intelligence are o schemă, asemănătoare 
celei din fig. 1B, care, până nu demult, se afla la mare 
cinste pe principalul website al comunităţii naţionale 
de intelligence pentru securitate naţională din SUA, 
Intelligence.gov. Atât de răspândită este această 
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comes across as generally accepted theory. Indeed, 
many private sector practitioners have built much of 
their marketing campaigns on touting the benefits of 
the cycle.

Likewise, it is commonplace to see the cycle featured 
prominently in government publications, statements 
of doctrine, training publications and even in 
critiques of intelligence. A simple Google image 
search on the term, “Intelligence Cycle” rapidly 
gives one a sense of the wide variety of agencies, 
organizations and businesses that use some variant 
of this cycle: planning and direction, collection, 
process, analysis and production, and dissemination.

schemă tradițională a procesului de intelligence 
încât lasă impresia că este o teorie general acceptată. 
Bineînțeles, mulți practicieni din sectorul privat și-
au construit campaniile de marketing pe evidenţierea 
beneficiilor acestui ciclu. 

La fel, este un lucru obișnuit să întâlnești acest 
ciclu bine prezentat în publicațiile guvernamentale, 
doctrine, publicații pentru cursuri și chiar critici 
ale intelligence-ului. O simplă căutare pe Google a 
acestui termen „ciclul intelligence” ne familiarizează 
cu o varietate de agenții, organizaţii și companii 
care folosesc variante ale acestui ciclu: planificare 
și direcţie, culegere, proces, analiza și producţie, 
diseminare. 

Figura IB: intelligence.gov
Figure IB: intelligence.gov

Critici ale ciclului 

În ciuda popularității sale, ciclul intelligence este 
foarte criticat de profesioniștii domeniului. Aceste 
critici vizează în principal trei direcții. Prima, în 
care ciclul pare a fi un monolit teoretic, prezintă o 
paletă largă de interpretări, din diverse perspective. 
Desigur, nu există un singur ciclu intelligence ci o 
serie de cicluri intelligence, fiecare în parte diferit de 
celelalte. 

Critiques of the cycle

Despite its popularity, the intelligence cycle is 
widely criticized by intelligence professionals. These 
criticisms generally break down along three lines. 
First, what appears to be a theoretical monolith is 
actually open to a wide variety of interpretations, 
depending on perspective. Indeed, there is not one 
intelligence cycle but a series of intelligence cycles, 
each substantively different from the rest. 
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Second, many authors have claimed that the 
intelligence cycle does not reflect the reality of how 
intelligence is actually done. To these critics, the 
simplicity of the cycle is both seductive and deceiving. 

Finally, other critics claim that the so-called 
intelligence cycle is simply a marketing tool that 
rebrands overly simplistic “cycles” from business and 
leadership courses. I intend to discuss each in turn.

WHICH INTELLIGENCE CYCLE?

Compare the diagram of the intelligence cycle 
(Figure 1B) from the Intelligence.gov website (owned 
by the Director of National Intelligence – DNI) with 
the diagram of the intelligence cycle from the Federal 
Bureau of Investigation (FBI) (Figure 1C). The FBI 
has included the “requirements phase.” Does this 

În al doilea rând, mulți autori susţin că ciclul 
intelligence nu reflectă realitatea modului cum se 
realizează în fapt intelligence-ul. Pentru acești critici, 
simplitatea acestui ciclu este nu numai seducătoare 
cât și înșelătoare. 

În sfârșit, alți critici pretind că așa numitul ciclu 
intelligence este pur și simplu un instrument de 
marketing care reetichetează absolut simplist 
„ciclurile” pentru cursurile de afaceri și de conducere. 
Intenționez să discut toate acestea pe rând.

CARE CICLU INTELLIGENCE?

Comparați diagrama ciclului intelligence (fig. 1B) 
de pe site-ul Intelligence.gov. (deţinut de Directorul 
pentru National Intelligence – DNI) cu diagrama 
ciclului intelligence al FBI-ului (fig. 1C). FBI-ul 
a „introdus” fraza „condiţiilor necesare”. Această 
diferenţă reprezintă diferențele teoretice legitime sau 

Figura IC: FBI
Figure IC: FBI

Figura IB: intelligence.gov
Figure IB: intelligence.gov
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este numai o lipsă de coordonare sau, și mai rău, o 
lipsă de rigoare?

Versiunea reactualizată a ciclului intelligence a 
DNI (vezi fig. 2) diferă substanțial de versiunea 
anterioară, „Direcție”, „Exploatare” și „Producţie” 
apar subsumate unor categorii mai largi de activităţi. 
Dacă numai acestea ar fi diferențele din intelligence-
ul american pentru securitate naţională, ar putea 
fi explicate foarte ușor, dar nu sunt numai aceste 
diferenţe. De fapt, există foarte puțină coerență între 
și în interiorul unui număr important de elemente ale 

difference represent legitimate theoretical differences 
or is it merely the result of a lack of coordination or, 
worse, sloppy thinking?

The DNI’s recently updated version of the intelligence 
cycle (see Figure 2) differs from the previous 
version in several substantive ways. “Direction,” 
“Exploitation” and “Production” all appear to be 
subsumed into broader categories of activities. Were 
these differences the only differences within the US 
national security intelligence community, they might 
be explained away more simply but they are not 
the only differences. In fact, very little consistency 

comunităţii de informații pentru securitate națională 
a SUA. Această incoerență se regăsește și în cadrul 
altor domenii. 

Tabelul 1 prezintă o comparaţie a zece versiuni ale 
ciclului intelligence. Numai una dintre funcţii, 
colectarea, este considerată ca trăsătură caracteristică 
a procesului de intelligence de către toate cele zece 

exists across and even within a number of important 
elements of the US national security community. 
These inconsistencies also exist across disciplines as 
well.

Table 1 shows a comparison of ten different versions of 
the intelligence cycle. Only one function, collection, 
is universally attributed to intelligence across all 10 
organizations examined. Within the DNI, CIA and 

Figura 2 - Versiunea actualizată a ciclului DNI
Figure 2 - Updated DNI Intelligence Cycle
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FBI there are minor but important differences – not 
one of the three is exactly like either of the other 
two. Despite the differences, clear themes emerge 
even from this analysis. Few, for example, would 
question whether requirements, needs, direction, 
and planning fell into a single, generic category.

Themes, however, are all these are. A rigid approach to 
intelligence, implied visually in the pictures in Figure 
1 and in many of the descriptions of these processes 

organizaţii examinate. În cadrul DIN, FBI și CIA sunt 
diferenţe minore, dar importante – nici una din cele 
trei nu este ca celelalte două. În ciuda diferențelor, 
chiar și din această analiză apar câteva teme clare. 
Puține dintre acestea, de exemplu, ar pune la îndoială 
că cererile, nevoile, direcția și planificarea aparțin 
unei singure categorii generice. 

Totuși, temele sunt rezultatul tuturor acestor categorii. 
O abordare rigidă a intelligence-ului sugerată vizual 
în fig. 1 și în diversele descrieri ale acestor procese 

Tabel 1
Table 1
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de către fiecare organizaţie de intelligence, apare, în 
aceste condiţii, ca nepotrivită pentru a preda aceste 
concepte noilor veniți în profesia de intelligence sau 
pentru a explica factorilor de decizie că intelligence-
ul îi ajuta. În loc, se impune o abordare mai puţin 
absolutistă și mai nuanțată. 

În această analiză există totuși o zonă care ne stârnește 
îngrijorare. Numai trei din cele zece organizaţii 
studiate prevăd un feedback sau o funcţie de evaluare 
în versiunile ciclurilor lor. 

Deși unii includ feedback-ul ca o submulțime a 
procesului de diseminare, subordonarea acestui 
proces de evaluare esențial nu este de natură a-i face 
pe factorii de decizie să agreeze funcția îndeplinită 
de intelligence. 

O soluţie practică mult mai bună pare a fi introducerea 
explicită a rolului feedback-ului în proces, chiar dacă 
factorii de decizie țin cont de el sau nu. 

CICLUL INTELLIGENCE ÎN CONTRAST CU 
ACTIVITATEA PRACTICĂ

Dacă singura critică adusă ciclului intelligence ar 
fi lipsa de precizie atunci el ar putea evita criza în 
care se află. Temele generale par a fi relevante, iar 
existența, în continuare, a ciclului sugerează că într-o 
oarecare măsură, simplitatea acestuia cântărește mai 
greu decât toate contradicțiile. 

A doua categorie de critici îndreptate în mod obișnuit 
împotriva ciclului este și mai incriminantă. Pe scurt, 
nu există nici un profesionist informat sau teoretician 
care să susțină că ciclul reflectă, în vreun fel sau în 
vreun subdomeniu, modul în care se realizează 
intelligence-ul în practică. 

by each of these intelligence organizations, seems 
inappropriate under these conditions for teaching 
these concepts to new members of the intelligence 
profession or explaining the process to the decision-
makers that intelligence supports. Instead, a more 
nuanced and less absolutist approach is called for.

In this analysis, one specific area does create cause 
for concern. Only three of the 10 organizations 
examined include a feedback or evaluation function 
within their versions of the cycle. 

While some did include feedback as a subset of 
the dissemination process, subordinating this 
crucial evaluative process is not likely to endear the 
intelligence function to the decision-makers that 
intelligence supports. 

It seems much better practice to include explicitly the 
role of feedback in the process, whether the decision-
maker chooses to take advantage of it or not.

THE INTELLIGENCE CYCLE VS. REALITY

Were the lack of precision the only criticism of the 
intelligence cycle, it might be able to weather the 
storm. General themes appear to be relevant, and 
the cycle’s continued existence suggests that its 
inconsistencies are outweighed, to some extent, by its 
simplicity. 

The second type of criticism typically levelled against 
the cycle is much more damning. Simply put, there 
is virtually no knowledgeable practitioner or theorist 
who claims that the cycle reflects, in any substantial 
way or in any sub-discipline, the reality of how 
intelligence is actually done. 
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Singurul argument care pare a merita să fie dezbătut 
este dacă menţinerea acestui model imperfect este 
benefică. (Pentru o analiză critică profesionistă și 
clară a ciclului intelligence recomand capitolul lui 
Steve Martin „Analiza de Intelligence și Luarea 
Deciziilor: Provocări metodologice” în Gill, Marrin, 
Pythian eds. 2009). 

Nemulțumirea generală față de neadecvarea ciclului 
intelligence a dat naștere la mai multe teme. O 
temă este dominantă: Ciclul intelligence este liniar 
dar activitatea practică de intelligence nu este. În 
intelligence, în mod ideal, fiecare produs conţine 
informaţii care, într-un fel, sunt unice. Intelligence-
ul este – sau ar trebui să fie – interactiv, simultan și 
repetitiv. Colaborarea și interactivitatea – ciclul anti-
intelligence – sunt esența oricărei descrieri moderne 
a procesului de intelligence. 

Colectorii și analiștii vor merge de la unul la altul 
în timp ce analiștii încearcă să adauge detalii la 
rapoartele lor, iar colectorul își dezvoltă un nou 
set de aptitudini. Părți ale ciclului, nu apropiate, 
pot conlucra îndeaproape, cum ar fi un analist 
și raportorul responsabil cu diseminarea finală a 
produsului (în forma lui orală). 

Factorii de decizie pot, de asemenea, să rămână 
implicaţi în tot procesul, să ceară rapoarte 
intermediare și chiar să-și modifice solicitarea pe 
măsură ce apar informaţii noi sau analiza preliminară 
este disponibilă. Situaţia este și mai complexă dacă vă 
imaginați o unitate de intelligence fără echipe care 
să lucreze pentru părțile fără legătură între ele ale 
ciclului. În situaţia micilor unităţi de intelligence unde 
o singură persoană culege, procesează, transformă, 
analizează, formatează și produce intelligence, ciclul 
nu mai funcționează. 

The only argument that seems worth debating 
is whether or not the cost of maintaining this 
flawed process model is worth the benefit. (For a 
carefully crafted and articulate dissection of the 
intelligence cycle, I recommend Steve Marrin’s 
chapter, “Intelligence Analysis and Decision-making: 
Methodological Challenges” in Gill, Marrin, Pythian 
eds. 2009).

Several themes emerge from the general discontent 
with the inadequacies of the intelligence cycle. One 
theme dominates: The intelligence cycle is linear, and 
intelligence as practiced is not. In intelligence, ideally 
each product contains information that is somehow 
unique. Intelligence is – or should be – interactive, 
simultaneous, and iterative. Collaboration and 
interactivity – the anti-intelligence cycle – are core to 
any modern description of the intelligence process.

Collectors and analysts will inevitably go back 
and forth as the analysts attempt to add depth to 
their reporting and as the collector develops new 
collection capabilities. Parts of the cycle not adjacent 
to one another can work very closely together, such 
as an analyst and the briefer responsible for the final 
dissemination of the product (in its oral form). 

Decision-makers, too, may well remain involved 
throughout the process, seeking status reports 
and perhaps even modifying the requirement as 
new information or preliminary analysis becomes 
available. The situation is even more complex when 
you imagine an intelligence unit without teams of 
people working each of the discrete parts of the cycle. 
In situations involving small intelligence shops, where 
a single individual collects, processes, translates, 
analyzes, formats and produces the intelligence, the 
cycle breaks down completely.
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Mintea umană nu funcționează strict liniar. Ea 
sare de la o sarcină la alta. Gândiți-vă la propriile 
dumneavoastră obiceiuri când vă ocupați de o 
problemă. Vă gândiți un pic, cercetați puţin, obțineți 
niște informaţii, le integrați și apoi cercetați în 
continuare. Această abordare conduce la impas 
analitic necesitând și mai multă culegere. În același 
timp, vă gândiți la forma finală a raportului. Dacă vă 
gândiți să realizați un produs de intelligence la care 
să folosiţi mijloace multimedia pentru forma finală, 
sunteți permanent în căutare de grafice relevante sau 
note explicative pe care să le folosiţi, indiferent de 
valoarea lor analitică. 

CICLURI, CICLURI ŞI IAR CICLURI 

În timp ce profesioniștii domeniului adesea 
proslăvesc ciclul intelligence ca fiind ceva unic, 
pentru factorii de decizie cu experiență, din domeniul 
afacerilor, aplicării legii și securităţii naţionale, ciclul 
intelligence apare ca multe alte procese liniare de luare 
a deciziilor care le sunt familiare. Mai mult, această 
recunoaștere a generat o doză de dispreţ deoarece 
toate aceste domenii se luptă să își redefinească, în 
lumina tehnologiei și a sistemelor de gândire ale 
secolului XXI, propriile sisteme. 

Pe scurt, ciclul intelligence nu numai că eșuează în 
încercarea de a explica procesul de intelligence, ci 
lasă impresia unui factor de decizie, care este foarte 
familiarizat cu toate minusurile modelelor de procese 
lineare, că este un discurs persuasiv învechit.

Toţi militarii, polițiștii și studenții din domeniul 
afacerilor care au beneficiat de o pregătire minimă 
pentru profesia lor sunt familiarizați cu un model 
de luare a deciziei care în mod obișnuit cuprinde 
definirea problemei, culegerea de informații 

The human mind simply does not work in this strictly 
linear fashion. Instead, it jumps from task to task. 
Imagine your own habits when researching a topic. 
You think a bit, search a bit, get some information, 
integrate that into the whole and then search some 
more. This approach inevitably leads to analytic dead 
ends, requiring more collection. At the same time, 
you are thinking about the form of the final report. If 
you are putting together an intelligence product that 
will use multimedia in its final form, for example, you 
are constantly on the lookout for relevant graphics 
or film footage you can use, regardless of its analytic 
value.

CYCLES, CYCLES, AND MORE CYCLES!

While intelligence professionals often tout 
the intelligence cycle as something unique, to 
experienced business, law enforcement and national 
security decision- makers, the intelligence cycle looks 
like many other linear decision-making processes 
with which they are already familiar. Moreover, this 
familiarity has bred a certain amount of contempt as 
all of these disciplines are wrestling with re-defining 
their own processes in light of 21st century technology 
and systems thinking. 

In short, the intelligence cycle not only fails in its 
attempt to explain the intelligence process but also 
comes across as an archaic sales pitch to a decision-
maker who is typically all too familiar with the flaws 
of linear process models.

Every military officer, policeman or business student 
who has attended even relatively low level training in 
their profession is familiar with a model of decision-
making that typically includes defining the question, 
collecting information relevant to the question, 
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relevante pentru aceasta, analiza alternativelor 
sau a direcțiilor de acţiune, recomandări și apoi 
comunicarea sau transpunerea în practică a 
recomandărilor (vezi fig. 3). 

Acest model seamănă uluitor cu „ciclul intelligence”, 
asemănare ce este puţin probabil să treacă neobservată 
factorilor de decizie care susțin domeniul de 
intelligence. Este, de asemenea, puţin probabil ca ei 
să accepte o explicaţie atât de simplistă a procesului 
exceptând cazul în care aceasta le servește propriului 
interes sau pur și simplu nu le pasă. 

În schimb, această situaţie are două consecințe 
negative pentru domeniul de intelligence. În primul 
rând, factorii de decizie vor considera, în cel mai 

analyzing alternatives or courses of action, making 
a recommendation and then communicating or 
executing the recommendation (see Figure 3).

This model bears a striking resemblance to the 
“intelligence cycle,” a resemblance that is unlikely 
to pass unnoticed by the decision-makers that 
intelligence supports. They are also unlikely to accept 
such asimplistic explanation of the process, unless 
accepting that explanation serves their own purposes 
or they simply don’t care. 

In turn, this results in two negative consequences 
for intelligence. First, decision-makers will, at best, 
see intelligence as “nothing special.” The process 

Problemă
Problem

Informație
Information

Decizie
Decision

Acțiune
Action

Monitorizare și evaluare
Monitoring and Evaluation

Problemă nouă
New Problem

Figura 3: Modelul de luare a deciziei
Figure 3: Model of decision-making
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used appears to be just a glorified decision-making 
process.

At worst, however, decision-makers will see the 
“intelligence cycle” as mere advertising puffery, 
a fancy way of talking about something which 
could be defined much more simply using a linear 
process model with which they are already familiar. 
Many private sector intelligence organizations have 
problems convincing their decision- makers of the 
importance of intelligence. Over-emphasis on the 
value of the intelligence cycle, particularly when 
faced by an educated decision-maker, might well be 
part of the problem.

More insidiously, however, such a perception clouds 
the true role of intelligence in the decision-making 
process. Decision-makers will look for intelligence 
professionals to provide the same kinds of outputs 
– recommendations – as their process does. 
Intelligence, however, is focused externally on issues 
relevant to the success or failure of the organization 
but fundamentally outside that organization’s control. 

Intelligence does best when it focuses on estimating 
the capabilities and limitations of those external 
forces and poorly when it attempts to make 
recommendations to operators as the intelligence 
professional is generally less well informed than 
others in the organization about the capabilities and 
limitations of the parent entity.

Because the intelligence cycle creates the impression 
in the minds of many decision-makers (particularly 
those unfamiliar with intelligence) that intelligence 
is “just like what I do” only with a different name, 

bun caz, că domeniul de intelligence nu are nimic 
special. Procesul folosit pare a fi nimic altceva decât 
un simplu proces de luare a deciziei. 

În cel mai rău caz însă, factorii de decizie vor considera 
„ciclul intelligence” ca simplă reclamă exagerată, ca 
un mod pretențios de a discuta despre ceva care ar 
putea fi mult mai ușor definit folosind un model de 
proces linear care lor le este deja cunoscut. Multe 
departamente de intelligence din sectorul privat 
întâmpină greutăţi în a convinge factorii de decizie 
privind importanța domeniului de intelligence. 
Tocmai insistența asupra valorii ciclului intelligence, 
mai ales în fața unui factor de decizie informat, s-ar 
putea să fie o parte a problemei. 

Într-un mod insidios, o astfel de percepţie învăluie 
într-o lumină confuză adevăratul rol al intelligence-
ului în procesul de luare a deciziei. Factorii de 
decizie vor căuta profesioniști ai domeniului de 
intelligence care să le furnizeze același tip de „output” 
– recomandări – așa cum le furnizează procesele lor. 
Intelligence-ul este focalizat pe exterior, pe probleme 
relevante pentru succesul sau eșecul unei organizaţii 
dar, în mod fundamental, în afara controlului acelei 
organizaţii. 

Domeniul de intelligence reușește cel mai bine 
când se concentrează pe estimarea capacităţilor și 
limitelor acelor forțe externe și are mai puţin succes 
când încearcă să facă recomandări antreprenorilor 
deoarece profesionistul din domeniul intelligence-
ului este mai puţin informat despre posibilitățile și 
limitele entității mamă decât cei din organizație. 

Deoarece ciclul intelligence le dă celor mai mulți 
factori de decizie (mai ales celor care nu sunt 
familiarizați cu domeniul de intelligence) impresia că 
el este „așa cum fac eu” numai numele diferă, acestora 
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este mult mai greu decât ar trebui să le explici despre 
ce este vorba. În plus, de îndată ce factorii de decizie 
consideră că înţeleg ce înseamnă intelligence-ul, felul 
în care li s-a comunicat acest lucru îi face să pună 
întrebări legate de intelligence la care profesionistul 
domeniului de intelligence este în mică măsură apt 
să răspundă. 

AJUSTAREA CICLULUI INTELLIGENCE 

De-a lungul anilor, un număr de teoreticieni și 
profesioniști au încercat să rectifice problemele 
ciclului intelligence. Dacă din punct de vedere 
teoretic toate aceste încercări au dus la o înţelegere 
mai nuanțată a procesului de intelligence, nu s-a 
impus nici unul printre profesioniștii de intelligence 
și nimeni nu a fost capabil să detroneze ciclul 
intelligence din poziția de imagine dominantă a 
felului cum funcționează domeniul intelligence. 

Aceste noi școli de gândire se împart în două: cei 
care doresc ajustarea ciclului intelligence pentru 
a-l adecva mai bine realității și cei care doresc 
restructurarea întregii imagini a modului în care 
funcționează domeniul intelligence. 

Alți autori încearcă să modifice ciclul intelligence 
pentru a crea o imagine mai realistă a modului 
cum funcționează „cu adevărat” domeniul de 
intelligence. Deși toate curentele teoretice realizează 
unele restructurări ale ciclului intelligence, cei mai 
dezbătuți autori sunt următorii patru: Lisa Krizan, 
Gregory Treverton, Mark Lowenthal și Rob Johnston. 
Acești autori încearcă să construiască pe modelul 
actual pentru a-l face mai realist. 

Krizan, în monografia sa din 1999, „Noțiunile de 
bază ale Intelligence-ului pentru toată lumea”. Ciclul 

the value of intelligence is more difficult to explain 
to them than it needs to be. Furthermore, once 
the decision-makers believe they understand the 
nature of intelligence, the way that nature has 
been communicated to them predisposes them to 
ask questions of intelligence that the intelligence 
professional is poorly positioned to answer.

TWEAKING THE INTELLIGENCE CYCLE

Over the years a number of scholars and practitioners 
have attempted to rectify the problems with the 
intelligence cycle. While from a theoretical standpoint 
virtually all of these attempts have resulted in a more 
nuanced understanding of the intelligence process, 
none has caught on among intelligence professionals 
and none has been able to de-throne the intelligence 
cycle as the dominant image of how intelligence 
works.

These new schools of thought fall into two general 
patterns: tweaking the intelligence cycle in order to 
bring it closer to reality, and overhauling the entire 
image of how intelligence works. 

Several authors have sought to modify the intelligence 
cycle in order to create a more realistic image of how 
intelligence “really” works. While some restructuring 
of the intelligence cycle is done within virtually every 
intelligence schoolhouse, the four authors most 
commonly discussed include Lisa Krizan, Gregory 
Treverton, Mark Lowenthal and Rob Johnston. These 
authors seek to build upon the existing model in 
order to make it more realistic.

Krizan, in her 1999 monograph, “Intelligence 
Essentials For Everyone”, provides a slightly 



274/2013

intelligence (vezi fig. 1E) și citându-l pe Douglas 
Dearth spune „Aceste etichete și ilustrarea…, 
nu ar trebui interpretate ca însemnând faptul că 
intelligence-ul este un proces unidimensional 
și unidirecțional. De fapt, (procesul) este 
multidimensional, multidirecțional și, cel mai 
important aspect, interactiv și iar interactiv”.

restructured view of the Intelligence Cycle (see 
Figure 1E) and, while quoting Douglas Dearth, 
states “These labels, and the illustration..., should 
not be interpreted to mean that intelligence is a uni-
dimensional and uni-directional process. In fact, the 
(process) is a multidimensional, multi-directional, 
and – most importantly – interactive and interactive”.

Figura IE: Krizan
Figure IE: Krizan
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Treverton, in “Reshaping National Intelligence In An 
Age Of Information” (2003), outlines a slightly more 
ambitious version of the cycle (see Figure 1F). In 
this adaptation, Treverton seeks to more completely 
include the decision- maker in the process.

Lowenthal in his classic, “Intelligence: From Secrets 
To Policy” (2005), acknowledges the flaws of the 
traditional intelligence cycle which he calls “overly 
simple” (see Figure 4). 

Treverton, în „Remodelarea Domeniului de intelligence 
National în Epoca Informaţiei” (2003), schițează o 
versiune mai ambițioasă a ciclului (vezi fig. 1F). În 
această adaptare, Treverton încearcă să integreze cât 
mai complet factorul de decizie în proces. 

Lowenthal, în lucrarea sa clasică „Intelligence: De 
la secrete la politici’’ (2005), recunoaște defectele 
ciclului intelligence tradițional pe care îl consideră 
„peste măsură de simplu” (vezi fig. 4). 

Căutare și colectare

Tracking and collection

Nevoile probabile de intelligence

Intelligence infers needs

Intelligence „neprocesat”

“Raw Intelligence“

Analiștii primesc și reacționează

Policy receives and reacts

Procesare, analiză

Processing, Analysis

Figura IF: intelligence.gov
Figure IF: intelligence.gov
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Versiunea lui demonstrează că „în orice etapă a 
acestui proces este posibil – și uneori necesar – să ne 
întoarcem înapoi la o etapă anterioară. Colectarea 
iniţială s-ar putea dovedi nesatisfăcătoare și s-ar 
putea să determine factorii de decizie să-și schimbe 
cererea de informaţii, procesarea și exploatarea sau 
analiza s-ar putea să evidențieze unele lipsuri, dând 

His version demonstrates “that at any stage in the 
process it is possible – and sometimes necessary – to 
go back to an earlier step. Initial collection may prove 
unsatisfactory and may lead policymakers to change 
the requirements; processing and exploitation or 
analysis may reveal gaps, resulting in new collection 
requirements; consumers may change their needs 

Figura 4: Ciclul intelligence de Lowenthal
Figure 4: Lowenthal intelligence cycle
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and ask for more intelligence. And, on occasion, 
intelligence officers may receive feedback.” 

Lowenthal’s revised model, more than any other, 
seems to me to capture that the intelligence process 
takes place in a time constrained environment.

Perhaps the most dramatic re-visioning of 
the intelligence cycle, however, comes from 
anthropologist Rob Johnston in his book, “Analytic 
Culture In The US Intelligence Community” (see 
Figure 5). 

Johnston spent a year studying the analytic culture of 
the CIA in the time frame immediately following the 
events of September 11, 2001. 

His unique viewpoint resulted in an equally unique 
rendition of the traditional intelligence cycle, this time 
from a systems perspective. 

Johnson’s model does not seek to replace the intelligence 
cycle but only to describe it more accurately: “The 
elements of the Intelligence Cycle are identified in terms 
of their relationship with each other, the flow of the 
process and the phenomena that influence the elements 
and the flow.”

While each of these models recognizes and attempts 
to rectify one or more of the flaws inherent in 
the traditional intelligence cycle and each of the 
modified versions is a decided improvement on the 
original cycle, none of these models seeks to discard 
the fundamental vision of the intelligence process 
described by the cycle.

astfel naștere la noi cereri de culegere de informaţii; 
nevoile consumatorilor se pot schimba și ele 
implicând sporirea necesarului de intelligence. Şi, cu 
această ocazie, specialiștii în intelligence pot obţine 
și un feedback.”

Modelul revizuit al lui Lowenthal mi se pare că 
surprinde mai mult decât celelalte faptul că procesul 
de intelligence are loc într-un mediu în care sunt 
presați de timp. 

Probabil cea mai serioasă revedere a ciclului 
intelligence vine totuși de la antropologul Rob 
Johnston în cartea sa „Analytic Culture In The US 
Intelligence Community” (vezi fig. 5). 

Johnston a petrecut un an studiind cum se realizau 
analizele la CIA în perioada imediat următoare 
evenimentelor de la 11 septembrie 2001. 

Punctul său de vedere este unic, într-o prezentare de 
asemenea unică, a ciclului intelligence tradiţional, de 
data aceasta din perspectiva sistemelor. 

Modelul lui Johnston nu încearcă să înlocuiască 
ciclul intelligence ci numai să-l descrie cu mai 
multă acuratețe: „Elementele Ciclului intelligence 
sunt definite în termenii relației dintre ele și dintre 
fluxul procesului și fenomenele care influențează 
elementele și fluxul.”

În timp ce aceste modele recunosc că încearcă să 
corecteze unul sau mai multe defecte inerente ciclului 
intelligence tradiţional iar toate versiunile modificate 
sunt o îmbunătăţire categorică a ciclului original, 
nici unul din aceste modele nu încearcă să renunțe 
la viziunea fundamentală a procesului de intelligence 
descris de ciclu. 
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Figura 5: Ciclul intelligence după Johnson
Sursa: Analytic culture in the US Intelligence Community

Figure 5: Johnson intelligence cycle
Source: Analytic culture in the US Intelligence Community
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DEPARTURES FROM THE INTELLIGENCE 
CYCLE

Peter Pirolli and Stuart Card of the Palo Alto Research 
Center also attempted to re-define the intelligence 
process (see Figure 6). While much more complex 
than the cycle and typically perceived as a departure 
from it, Pirolli and Card’s sense making loop is still 
both very sequential and very circular – with all the 
limits that implies. 

Probably the most recent and most successful move 
away from the intelligence cycle, however, has been 
Robert Clark’s target-centric approach to intelligence 
analysis (see Figure 7). 

What makes Clark unique in many respects is that 
he is not only merely attempting to describe the 
current intelligence process, but also examining how 
intelligence should be done. 

Clark expressly rejects the intelligence cycle and 
advocates a more inclusive approach, one that 
includes all of the “stakeholders,” i.e. the individuals 
and organizations potentially affected by the 
intelligence produced. 

Clark claims that to include these stakeholders, “the 
cycle must be redefined, not for the convenience of 
implementation in a traditional hierarchy but so 
that the process can take full advantage of evolving 
information technology and handle complex 
problems.” 

Clark calls this a target-centric approach because 
“the goal is to construct a shared picture of the target, 
from which all participants can extract the elements 
they need to do their jobs and to which all can 
contribute from their resources or knowledge.” 

DISTANȚAREA FAȚĂ DE CICLUL 
INTELLIGENCE 

Peter Pirolli și Stuart Carolo de la Centru de Cercetări 
Palo Alto au încercat și ei să redefinească procesul 
de intelligence (vezi fig. 6). Bucla lui Pirolli și Card 
care are sens, deși mult mai complexă decât ciclul și 
apreciată ca o distanțare față de aceasta, este totuși 
mult prea secvențială și circulară, cu toate limitele pe 
care aceasta le implică. 

Probabil, cea mai recentă și mai reușită distanțare de 
ciclul intelligence este abordarea centrată pe țintă a 
analizei de intelligence promovată de Robert Clark 
(vezi fig. 7). 

Unicitatea lui Clark, din mai multe puncte de vedere, 
constă în faptul că încearcă nu numai să descrie 
actualul proces de intelligence, ci examinează și cum 
se obţine produsul de intelligence. 

Clark respinge, în mod expres, ciclul intelligence 
și militează pentru o abordare mai cuprinzătoare, 
care are în vedere „părțile interesate”, adică indivizii 
și organizaţiile posibil a fi afectate de produsul de 
intelligence. 

Clark susţine includerea acestor părţi interesate ceea 
ce presupune că „ciclul trebuie redefinit, nu numai 
pentru înlesnirea implementării acestuia într-o 
ierarhie tradițională ci pentru a putea profita din plin 
de dezvoltarea tehnologiei informatice și a aborda 
probleme complexe.” 

Clark numește această abordare centrată pe țintă deoarece 
„scopul este de a realiza o imagine generală a țintei din 
care toţi participanţii să-și poată extrage elementele de 
care au nevoie pentru a-și îndeplini atribuțiile și la care 
pot contribui cu resurse și cunoștinţe.”
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Figura 6: Peter Pirolli și Stuart Card
Figure 6: Peter Pirolli and Stuart Card

Figura 7: Abordarea ținto-centristă a lui Robert Clark
Figure 7: Robert Clark’s target-centric approach
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This approach does a very good job of describing 
a healthy relationship between the intelligence 
professional and the decision-maker he or she 
supports. 

But beyond describing an ideal relationship between 
intelligence and decision-makers, how does the 
intelligence product actually come about? On this 
point, as with Hulnick, the model provides little 
guidance.

All of the examples are really just hypotheses about 
how the intelligence process works (or should 
work). All are based on anecdotal descriptions of the 
intelligence process as currently conducted solely 
within the US national security community. Few of 
the models attempted to broaden their applicability 
to either the business or law enforcement sectors. 

Very few of these models are based on any sort of 
systematic, empirically based research so, even if they 
more or less accurately describe how intelligence is 
done today, it remains unclear if these models are the 
best that intelligence professionals can do.

While some might see the cycle’s staying power 
as a sign of its strength, I prefer to see its lack of 
value to decision-makers, its inability to shed little 
(if any) light on how intelligence is actually done 
and the various intelligence communities’ failure 
to be able to even consistently define the cycle as 
hallmarks of what is little more than a very poor 
answer to the important – and open – theoretical 
question: “What is the intelligence process?” It is 
to resolving this question that I will devote the 
remaining sections of this paper.

Această abordare realizează un lucru foarte bun prin 
descrierea unei relaţii sănătoase între profesioniștii 
domeniului de intelligence și factorii de decizie pe 
care aceștia îi susţin. 

Dar, dincolo de descrierea unei relaţii ideale dintre 
profesioniștii de intelligence și factorii de decizie, 
cum se realizează produsul de intelligence? În acest 
punct, la fel ca și la Hulnick, modelul nu furnizează 
prea multe explicaţii. 

Toate exemplele nu sunt altceva decât ipoteze 
privind felul în care funcționează procesul de 
intelligence (sau cum ar trebui să funcționeze). 
Toate se bazează pe descrieri originale ale 
procesului de intelligence care are loc, în prezent, 
numai în comunitatea de securitate naţională 
a SUA. Puţine din aceste modele au încercat să 
extindă aplicabilitatea acestora și la domeniul de 
afaceri sau cel de aplicare a legii. 

Puţine dintre ele se bazează pe o cercetare, 
sistematică, empirică, astfel încât, chiar dacă descriu 
mai mult sau mai puţin exact cum se obţine produsul 
de intelligence astăzi, este neclar dacă aceste modele 
sunt cele mai bune pe care le pot realiza profesioniștii 
domeniului de intelligence. 

Dacă unii ar putea să considere rezistența în timp 
a ciclului ca o dovadă a forţei acestuia, eu prefer 
să-i văd lipsa de valoare pentru factorii de decizie, 
incapacitatea de a aduce vreo clarificare asupra 
modului în care se produce intelligence-ul și 
eșecul diverselor comunităţi de intelligence de a 
defini sistematic ciclul altfel decât ca fiind o sumă 
de elemente specifice, încercând astfel să dea un 
răspuns anemic la importanta întrebare teoretică: 
„Ce este procesul de intelligence?” Tocmai rezolvării 
acestei probleme voi dedica restul acestei lucrări. 



354/2013

THE TWO SIDES OF THE COIN

One of the most pervasive themes to emerge from 
this study of the intelligence cycle and its critiques 
is that the intelligence process needs to be seen 
generally as part of a larger decision-making process 
and specifically as something that has its own unique 
functions. 

Trying to merge these two aspects of the process, one 
macro and holistic and the other micro and specific, 
seemed to me to be too much to ask of one diagram 
so I have split my understanding of the intelligence 
process into two pictures.

If it is correct to talk about an “intelligence process” 
on one side of the coin, it is equally important for 
intelligence professionals to realize that there is an 
“operational/planning process,” just as large (if not 
larger) and equally important (if not more so), on the 
other side. 

The operational side of the coin is more focused on 
questions such as “Where will we place our police/
military forces?”, “How will we train our forces/
employees?” or “What plans do we need to create to 
be prepared for likely contingencies?”

These two sides overlap in significant ways, 
particularly with respect to the purpose, goals and 
people of the organization. 

The intelligence professional is, however, focused 
externally and attempts to answer questions such as 
“What is the enemy/criminal/competition up to?” 
and “What are the threats and opportunities in my 
environment?”

CELE DOUĂ FEȚE ALE MONEDEI

Una din cele mai evidente concluzii care apare în 
urma studierii ciclului intelligence și a criticilor aduse 
acestuia este că procesul de intelligence trebuie să fie 
considerat, în general, ca parte a procesului mai larg 
de luare a deciziei și, în mod specific, ca ceva care are 
propriile sale funcţii unice. 

Încercarea de a uni cele două aspecte ale procesului, 
unul macro și holistic, iar celalalt micro și specific, mi 
s-a părut prea mult pentru o singură diagramă așa că 
am împărțit în două figuri modul în care eu înţeleg 
procesul de intelligence. 

Dacă este corect să vorbim despre un „proces 
de intelligence” ca o fațetă a unei monede, la fel 
de important este ca profesioniștii domeniului 
de intelligence să înţeleagă că există un proces 
operaţional/de planificare la fel de amplu (dacă nu 
chiar mai amplu) și la fel de important (dacă nu mai 
mult decât atât), pe cealaltă fațetă. 

Fațeta operațională a monedei se concentrează 
asupra întrebărilor cum ar fi „Unde ne vom 
amplasa forțele militare/ de poliție?”, „Cum ne 
vom instrui forțele/angajații?” sau „De ce fel de 
planuri avem nevoie ca să fim pregătiți pentru 
orice eventualitate?”

Aceste două fațete se suprapun în mod semnificativ, 
în special în ceea ce privește scopul, obiectivele și 
membrii organizației. 

Profesionistul domeniului de intelligence se 
concentrează totuși pe aspecte externe și încearcă să 
răspundă la întrebări ca „Ce urmărește dușmanul/
criminalul/concurentul?” și „Care sunt ameninţările 
și oportunitățile din mediul meu?”
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THE FIRST SIDE

At the highest level, intelligence clearly supports the 
decision-making process. Understanding this is a 
first step to understanding what drives intelligence 
requirements and what defines good intelligence 
products. This is the message of the first side of the 
intelligence coin (Figure 8) which defines the general 
relationship between intelligence and operations and 
with the decision-maker that they both support.

It is from this shared vision of the organization’s 
purpose and goals that intelligence requirements 

PRIMA FAȚĂ A MONEDEI 

La cel mai înalt nivel este evident că intelligence-
ul susţine procesul de luare a deciziilor. Realizarea 
acestui fapt este primul pas pentru înţelegerea a ceea 
ce determină cererea de intelligence și ce definește un 
bun produs de intelligence. Acesta este primul mesaj 
al primei fațete a monedei intelligence-ului (fig. 8), 
care, pe de o parte definește relaţia generală dintre 
intelligence și operații și, pe de altă parte, factorul de 
decizie pe care amândouă îl susţin. 

Din această viziune comună ambelor părţi, a 
scopului și sarcinilor organizației, se naște cererea 
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Figura 8: Prima față a monedei - relația dintre intelligence, operațiuni și decidenți
Figure 8: The first side of the coin - the relationship between intelligence, operations and decision-makers
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emerge. With few exceptions, there does not seem 
to be much concern among the various authors who 
have written about the intelligence process about 
where, exactly, requirements come from. 

While most acknowledge that they generally come 
from the decision-makers who have questions or 
need estimates to help them make decisions, it also 
seems appropriate for intelligence professionals 
to raise issues or provide information that was not 
specifically requested when they are relevant to the 
organization’s goals and purposes. 

There seems to be room for both “I need this” coming 
from a decision-maker and for “I thought you would 
want to know this” coming from the intelligence 
professional.

Theoretically the shared vision of the goals and 
purpose of the organization should drive decision-
maker feedback as well. 

The possibility of feedback, however, is regularly 
compared with the common perception of reality 
that feedback is ad hoc at best. 

The intelligence professionals preparing the 
intelligence are oftentimes so distant from the 
decision-makers they are supporting that feedback is 
a rare occurrence and, if it comes at all, is typically 
only when there has been a flaw in the analysis or 
products. 

While most intelligence professionals subscribe to 
the poor feedback theory, others also have a story or 
two about how they were able to provide intelligence 
to decision-makers and how that intelligence made a 
real difference, a difference willingly acknowledged 
by that decision-maker. 

de intelligence. Cu excepția câtorva autori, nu există 
prea mult interes printre cei care au scris despre 
procesul de intelligence pentru a arăta exact cum se 
nasc cererile de intelligence. 

Deși cei mai mulți recunosc că, în general, acestea vin de 
la factorii de decizie care au întrebări sau au nevoie de 
evaluări pentru a-i ajuta să ia decizii, iar profesioniștilor 
din domeniul intelligence-ului li se pare firesc să ridice 
probleme sau să furnizeze informaţii care nu au fost 
expres solicitate atunci când acestea sunt relevante 
pentru scopul și sarcinile organizației. 

Există deci suficient loc pentru „Am nevoie de 
aceasta” care vine de la factorul de decizie și pentru 
„M-am gândit că ați dori să știți asta” din partea 
profesionistului domeniului de intelligence. 

Teoretic, viziunea comună asupra sarcinilor și scopului 
organizației ar trebui să conducă și la feedback-ul 
factorului de decizie. 

Totuși, posibilitatea apariției feedback-ului este, de 
obicei, asimilată prejudecății comune că feedback-ul 
ad-hoc este cel mai bun.

Profesioniștii domeniului de intelligence când 
pregătesc intelligence-ul sunt adesea atât de departe 
de factorii de decizie pe care îi sprijină încât numai 
arareori există feedback și, dacă există, apare numai 
atunci când se constată o eroare în procesul de analiză 
sau în produsele de intelligence. 

Dacă cei mai mulți profesioniști din domeniul 
intelligence subscriu la teoria unei feedback slab, 
alţii au o poveste sau două despre cum au reușit 
ei să furnizeze intelligence factorilor de decizie și 
cum acel intelligence a însemnat o mare schimbare 
recunoscută de acel factor de decizie. 
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The key to this kind of feedback seems less related to 
the issue or to intelligence writ large and more related 
to how closely tied are the intelligence and decision-
making functions. Particularly on a tactical level, 
where the intelligence professional often shares the 
same foxhole (as it were) with the decision-maker, it 
becomes obvious relatively quickly how accurate and 
how useful the intelligence provided actually is. 

While this first picture might be a new way of 
representing the relationship between intelligence, 
operations and decision making, the content of this 
image is unlikely to be surprising to most intelligence 
professionals. Understanding the content of this 
image is truly basic stuff – Intel 101. This first picture, 
in short, is not for the seasoned professional. It is for 
the student and, more importantly, for the decision-
maker.

Few decision-makers outside the military have any 
formal experience integrating intelligence into their 
processes. Elected officials, CEOs and chiefs of police 
typically have an image of intelligence informed 
mostly by Hollywood. They may well see intelligence 
as connected to the rest of their organization by a 
dotted line (or, in extreme cases, by no line at all).

This first image, then, sends a powerful message to 
decision-makers, telling them that, whatever they 
may have thought about intelligence, it is really about 
understanding those things that are relevant to their 
success or failure but are outside of their control. 

Specific acestui feedback este faptul că nu este 
determinat decât în mică măsură de problema care 
îl generează sau de intelligence în general, fiind 
de fapt determinat de cât de strâns se împletesc 
funcțiile intelligence-ului sau ale procesului de 
luare a deciziilor. La nivel tactic, mai ales, unde 
profesionistul de intelligence adesea împarte, să 
zicem, aceleași tranșee cu factorul de decizie, imediat 
devine evident cât de corect și cât de util este de fapt 
intelligence-ul furnizat. 

Dacă prima descriere ar putea fi o nouă modalitate 
de reprezentare a relaţiei dintre intelligence, operații 
și procesul de luare a deciziei, conținutul acestei 
prezentări este puţin probabil să fie surprinzător 
pentru cei mai mulți profesioniști din domeniul 
intelligence. Înțelegerea conținutului acestui tablou 
este cu adevărat un element fundamental – Prima 
lecție de intelligence. Acest tablou, pe scurt, nu este 
pentru profesioniști experimentați. Este pentru cei 
care se pregătesc și, mai important, pentru factorii de 
decizie. 

Puțini factori de decizie, cu excepţia celor din 
domeniul militar, au experiență în integrarea 
intelligence-ului în procesele lor. Oficialii aleși, 
președinţii comisiilor de administraţie și șefii de 
poliție își formează de obicei imaginea despre 
domeniul de intelligence mai ales prin intermediul 
Hollywood-ului. Ei pot considera domeniul de 
intelligence ca fiind conectat cu restul organizației 
printr-o linie punctată (sau, în cazuri extreme, cu 
nici un fel de linie). 

Prima imagine, deci, trimite un mesaj puternic 
factorilor de decizie, arătându-le că, indiferent ce 
gândesc despre domeniul de intelligence, problema 
este de înţelegere a acelor aspecte care sunt relevante 
pentru succesul sau eșecul lor, dar acesta este în afara 
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controlului lor. Toți factorii de decizie, indiferent 
cât de încăpățânați sunt, vor fi, în final, de acord că 
a-ți cunoaște concurentul este la fel de important ca 
a te cunoaște pe sine, că domeniul de intelligence și 
activitățile acestuia nu sunt altceva decât fațete diferite 
ale monedei de luare a decizie, și această prezentare 
îi poate ajuta să înţeleagă acest lucru. Odată ce au 
relizat acest important demers cognitiv, este mult 
mai ușor să fie convinși să integreze (și să aprecieze) 
funcțiile specifice domeniului de intelligence. 

A DOUA FAȚĂ A MONEDEI 

Dar cum rămâne cu detaliile? Un context cât se poate 
de larg este bun, dar cum ar trebui să gândească 
profesionistul modern al domeniului de intelligence 
procesul de obținere a produsului de intelligence. A 
doua față a monedei de intelligence reprezentată în fig. 
9 este concepută pentru a răspunde acestor întrebări.
Aceasta prezintă intelligence-ul mai de grabă ca mai 
multe paralele și nu ca un proces secvențial. 

All decision-makers, no matter how obstinate, will 
eventually agree that knowing the competitor is as 
important as knowing yourself, that intelligence 
and operations are really just different sides of the 
decision-making coin, and this picture helps get them 
to that point. Once they have made this cognitive 
leap, it is much easier to convince them to integrate 
(and appreciate) the specific functions of intelligence.

THE SECOND SIDE

But what about the details? Broad context is fine as 
far as it goes, but how should the modern intelligence 
professional think about the process of getting 
intelligence done? The second side of the intelligence 
coin represented in Figure 9 is designed to answer 
these questions. It shows intelligence as a parallel 
rather than as a sequential process. 
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Producție
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Analiză
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Modelare
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Intensitate
Emphasis

Figura 9: A doua fațetă a monedei - procesul de intelligence
Figure 9: The second side of the coin - the process of intelligence
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Alte teme mari sau sub-procese evoluează în timp 
de la un start nebulos la un finiș neclar, fiecare 
temă devenind importantă în diferite momente ale 
procesului. 

Se prezintă de asemenea ideea că fiecare temă se 
reflectă constant, în fel și chip, printre cele trei, 
influențându-le în timp ce ele se influențează una pe 
alta în fiecare punct în timp. 

Dați-mi voie să anticipez o obiecție inițială – și anume 
că procesul de intelligence are un „start” și un „finiș”. 
Funcția intelligence-ului, cu siguranță, este una 
continuă și aceasta a fost una din lecțiile implicite ale 
primei fațete. Deoarece mi-am prezentat punctul de 
vedere, acum mă voi concentra asupra modului cum 
se generează efectiv produsele de intelligence. 

Clar, este un punct în care o întrebare (o cerere 
de intelligence) este formulată. S-ar putea să fie 
nespecifică, prost formulată sau chiar neclară, deci nu 
poate exista o focalizare a efortului pentru obținere 
de intelligence până în momentul în care există o 
întrebare relevantă pentru procesul de decizie pe care 
îl sprijină unitatea de intelligence. 

Asemănător, există un finiș. Poate avea loc într-un lift 
sau într-o informare oficială, într-un email concis sau 
într-un document profesionist de 50 de file, dar care 
răspunzând întrebărilor – diseminarea produsului de 
intelligence, indiferent de formă – reprezintă sfârșitul 
procesului. Da, acest proces, se reia cu întrebări noi, 
iar întrebările multiple sunt întotdeauna puse și 
simultan primesc răspuns. Nicio observaţie însă nu 
invalidează modelul general. 

Ce sunt sub-procesele și care sunt relațiile dintre 
ele? Cele patru includ modelarea mentală, colectarea 

Further broad themes, or sub-processes, move across 
time from a nebulous start to a fuzzy finish, with each 
theme rising to a high point in terms of emphasis at 
different points in the process. 

Also shown is the idea that each theme constantly 
reflects back and forth among the other three, 
influencing them as they influence each other at 
every point in time.

Let me anticipate an initial objection – that the 
intelligence process has a “start” and a “finish.” The 
intelligence function, to be sure, is an ongoing one 
and this was one of the implied lessons of the first 
side. Having made that point there, now we focus on 
how intelligence products are actually generated. 

Clearly, there is a point at which a question (an 
intelligence requirement) is asked. It may be 
indistinct, poorly formed or otherwise unclear, but 
the focus of an intelligence effort does not exist in 
any meaningful way until there is a question that is 
in some way relevant to the decision-making process 
the intelligence unit supports.

Likewise, there is a finish. It may take place in an 
elevator or in a formal brief, in a quick email or in a 
50 page professionally printed and bound document, 
but answering those questions – the dissemination of 
the intelligence product, in whatever form – signifies 
the end of the process. Yes, this process then begins 
immediately anew with new questions, and multiple 
questions are always being asked and answered 
simultaneously. But neither observation invalidates 
the general model.

What are the sub-processes and how do they relate 
to each other? The four include mental modeling, 
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collection of relevant information, analysis of that 
information and production (i.e. how the intelligence 
will be communicated to the decision-makers).

MENTAL MODELING

Until intelligence becomes a process where machines 
exclusively speak only to other machines, the mental 
models carried around by intelligence professionals 
and the decision-makers they support will be an 
inseparable part of the intelligence process. 

While most intelligence professionals readily 
acknowledge the strengths and weaknesses of human 
cognition, one of the most important qualities 
of this model is that it embeds these strengths 
and weaknesses directly into the process, and 
acknowledges the influence of the human condition 
on intelligence.

These mental models typically contain at least two 
kinds of information: already known, and needs to 
be gathered. Analysts rarely start with a completely 
blank slate. 

In fact, a relatively high level of general knowledge 
about the world has been demonstrated to 
significantly improve forecasting accuracy across any 
domain of knowledge, even highly specialized ones. 
(counter-intuitively, there is good evidence to suggest 
that high degrees of specialized knowledge, even 
within the domain under investigation, does not add 
significantly to forecasting accuracy)

Another part is psychological bias, which has a way 
of leading analysts astray without them even being 
aware of it. Whether implicit or explicit, these 
models contain what we know, what we think we 

de informaţii relevante, analiza acelor informaţii și 
producția (adică cum va fi comunicat intelligence-ul 
factorilor de decizie).

MODELAREA MENTALĂ 

Până când intelligence-ul va deveni un proces în 
care numai mașinile vorbesc între ele, modelele 
mentale vehiculate de profesioniștii domeniului de 
intelligence și factorii de decizie pentru care lucrează 
vor fi o parte inseparabilă a procesului de intelligence. 

Dacă cei mai mulți profesioniști ai domeniului de 
intelligence recunosc punctele forte și cele slabe ale 
cunoașterii umane, una din cele mai importante 
calităţi ale acestui model constă în faptul că 
încorporează aceste puncte forte și slabe direct 
în proces și recunoaște influența umană asupra 
intelligence-ului. 

În general, aceste modele mentale conţin cel puţin 
două tipuri de informaţii: informaţii deja cunoscute 
și informaţii care trebuie culese. Analiștii numai 
arareori pornesc de la zero. 

De fapt, un nivel înalt de cunoaștere a lumii a 
demonstrat că îmbunătățește semnificativ acuratețea 
predicțiilor în orice domeniu, chiar și când este vorba 
de unul foarte specializat (din contră, există suficiente 
dovezi care arată că nivele înalte de cunoștinţe 
specializate, chiar în domeniul de care ne ocupăm, 
nu sporesc semnificativ acuratețea predicției). 

Un alt aspect este bias-ul psihologic care are darul 
de a-l face pe analist să se înșele fără ca măcar să-
și dea seama. Fie implicit sau explicit, aceste modele 
conţin ceea ce noi știm, ce credem că este necesar 
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need to know, and how our minds will process all 
this information. They emerge as the intelligence 
professional thinks about how best to answer the 
question. 

Typically this modeling function receives the most 
emphasis at the outset of the intelligence process. 

Figuring out how to think about the problem, 
understanding what kind of information needs to 
be collected and identifying key assumptions in 
both the questions and the model are necessary to 
some degree before the other functions can begin 
in earnest. This is particularly true with a new or 
particularly complex requirement. 

Furthermore, this modeling function is often 
informal or even implicit. It is rare to see the mental 
model on which collection is planned and analysis 
conducted made explicit. This is unfortunate since 
making the model explicit has proven to accelerate 
the other sub-processes, limit confusion within a 
team, and produce more accurate forecasts.

Modeling should go on throughout the entire 
intelligence process, however. As new information 
comes in or analysis is produced, the model may 
well grow, shrink or morph as the concepts and the 
relationships between those concepts become more 
clear. 

At some point (typically early) in the intelligence 
process, the emphasis shifts away from modeling and 
towards collecting, analyzing, and producing. While 
mental modeling doesn’t become unimportant, it 
does begin to lose importance as less time is devoted 
to modeling and more to the other three functions.

să cunoaștem și cum mintea noastră va procesa 
toate aceste informaţii. Ele apar pe măsură ce 
profesionistul domeniului de intelligence se gândește 
cum să răspundă mai bine unei probleme. 

În mod obișnuit, această funcţie de modelare deţine 
cea mai mare importanță la începutul procesului de 
intelligence. 

Înţelegerea modului cum trebuie să gândim 
problema, ce tip de informaţii trebuie să strângem și 
identificarea conceptelor cheie din ambele întrebări 
și modelul sunt într-o oarecare măsură necesare 
înainte ca alte funcţii să înceapă cu adevărat. Aceasta 
este valabil mai ales în cazul unor cereri noi sau 
foarte complexe. 

În plus, această funcţie de modelare este adesea 
simplă sau chiar implicită. Arareori se poate întâlni 
un model mental în care culegerea să fie planificată 
iar analiza organizată în mod explicit. Este păcat 
deoarece, dacă modelul este explicit, s-a dovedit că 
accelerează celelalte sub-procese, limitează confuzia 
și produce predicții mai exacte. 

Modelarea ar trebui să se regăsească în întregul 
proces de intelligence. Pe măsura ce sosesc noi 
informaţii sau are loc analiza, modelul se poate 
dezvolta, micșora sau transforma treptat, în timp ce 
conceptele și relațiile dintre concepte devin mai clare. 

La un anumit moment (de obicei la început) în 
procesul de intelligence, accentul se mută de 
pe modelare pe colectare, analiză și realizarea 
produsului. Deși modelarea mentală nu își pierde 
din importanță, totuși devine mai puţin importantă 
deoarece se alocă mai puţin timp modelării și mai 
mult timp pentru cele trei funcții. 
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COLECTAREA 

În mod obișnuit, următorul sub-proces care capătă 
prioritate este colectarea. Din nou, ca și în cazul 
modelării, culegerea începe de îndată ce rudimente 
ale cererii de informaţii se formează în mintea 
profesionistului de intelligence. În mod normal, 
oamenii încep să recurgă la amintirile lor și dacă 
întrebarea este complicată, încep să caute informaţii 
suplimentare pentru a răspunde întrebării. 

În cazul întrebărilor complexe, când nevoile de 
informaţii sunt deosebite, profesioniștii domeniului 
de intelligence chiar întocmesc un plan de colectare 
și stabilesc sarcini de culegere de informaţii pentru a 
răspunde cererii. 

Colectarea, la fel ca și modelarea, nu încetează nici un 
moment. Profesioniștii domeniului de intelligence 
continuă să culeagă informaţii relevante pentru 
o anumită cerere până în ultima zi când este făcut 
public produsul final. 

De fapt, culegerea în cazul unei probleme foarte 
dificile (adică, în aproape toate cazurile) continuă și 
după realizarea produsului final. Factorii de decizie, 
ca și analiștii, doresc să știe dacă ipotezele lor cheie 
au fost corecte și cât de exact a fost produsul, toţi 
înţelegând necesitatea de a continua să urmărească 
în mod special, în timp, cererile foarte importante. 

Toate acestea fiind spuse, pe parcurs accentul se mută  
într-adevăr de pe culegere pe celelalte funcţii. Economiștii 
numesc aceasta reducerea profitului și reflectă regula 
generală, că eforturile de culegere, când sunt analizate 
în contextul întregului spectru de activităţi - de la lipsa 
de cunoștinţe despre un subiect până la nivelul curent de 
cunoștinţe pe acel subiect - de obicei, în timp, adaugă din 
ce în ce mai puţine informaţii autentice. 

COLLECTION

Typically, the next sub-process to take precedence is 
collection. Again, as with modeling, collection begins 
almost as soon as a rudimentary requirement forms 
in the mind of the intelligence professional. People 
naturally begin to draw on their own memories and, 
if the question is complicated enough, begin to look 
for additional information to answer the question. 

In more complex questions, where the information 
needs are clearly higher, the intelligence professional 
even comes up with a collection plan and tasks 
others to collect the information to help address the 
requirement.

Collection, like modeling, never stops. Intelligence 
professionals continue to collect information relevant 
to the particular requirement right up to the day the 
final product is published. 

In fact, collection on a particularly difficult problem 
(that is, almost all of them) often continues after 
publication. Decision-makers and analysts alike want 
to know if they were correct in their key assumptions 
and how accurate the final product was, and all 
understand a need to continue to track particularly 
important requirements over time.

All that said, collection does tend to lose importance 
relative to other functions over time. Economists call 
this diminishing returns and it reflects a general rule 
that collection efforts, when considered across the 
entire spectrum of activities – from no knowledge 
about a subject to the current level of knowledge 
about a subject – typically add less and less genuinely 
new information over time. 
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Este pur și simplu o reflectare a faptului că alte 
procese au tendinţa să câștige în importanță față de 
culegere într-un anumit moment al procesului. 

ANALIZA

Următorul proces care capătă prioritate este analiza. 
Așa cum a fost cazul cu modelarea și culegerea, 
analiza începe aproape imediat. Ne vin în minte 
răspunsuri tentante și, în cazurile simple sau când 
suntem sub presiunea timpului, aceste răspunsuri 
iniţiale pot fi valabile. 

Analiza nu trece pe primul loc până când cererea de 
informaţii nu este înţeleasă și până când din nou nu 
s-au colectat suficiente informaţii pentru ca analistul 
să considere că există informații potrivite și poate 
să încerce să dea un răspuns global la problemă sau 
probleme. 

Analiza este momentul în care materialul neprelucrat 
al intelligence-ului, informaţiile, se transformă în 
produse care răspund cererilor factorilor de decizie. 
Este de asemenea sarcina cu cele mai multe dificultăţi. 
De la tipul de informaţii folosite (în mod obișnuit 
nestructurate), de la metodele folosite pentru a le 
analiza și până la forma produsului final, analiștii 
sunt confruntați cu dificultăţi practice și psihologice 
enorme. Dacă scopul este clar – reducerea nivelului 
de nesiguranța a factorului de decizie – cele mai bune 
modalități de a-l atinge sunt adesea neclare sau se 
bazează pe metode netestate sau insuficient testate. 

PRODUCȚIA 

Sub-procesul final este producția care, pentru scopul 
acestui articol, include și diseminarea. La fel ca și 

It is simply a reflection of the fact that other processes 
tend to increase in importance with respect to 
collection at some point in the process.

ANALYSIS

The next sub-process to take precedence is analysis. 
As with both modeling and collection, analysis 
begins almost immediately. Tentative answers leap to 
mind and, in simple cases or where time is a severe 
constraint, these initial responses may have to do. 

Analysis doesn’t really move to the forefront until the 
requirement is understood and enough collection 
has taken place for the analyst to sense that adequate 
information exists to begin to go beyond tentative 
analyses and take a crack at answering the overall 
question or questions.

Analysis is where the raw material of intelligence, 
information, is turned into products that address 
the decision-maker’s requirements. It is also the 
task most fraught with difficulties. From the type 
of information used (typically unstructured) to the 
methods used to analyze this information to the form 
of the final product, analysts face enormous practical 
and psychological difficulties. While the goal is clear 
– reduce the decision- maker’s level of uncertainty – 
the best ways to get there are often unclear or rely on 
untested or poorly tested methods.

PRODUCTION

The final sub-process is production which, for our 
purposes here, also includes dissemination. As with 
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celelalte funcţii începe în prima zi. Este clar că la 
începutul procesului de intelligence este cea mai 
puțin importantă funcţie. 

Totuși, profesioniștii domeniului de intelligence 
gândesc, în avans, (iar profesioniștii cu experiență au 
învăţat că trebuie să gândească chiar serios) la forma 
și natura produsului încă de la începutul procesului. 
În mod normal cererile de informaţii vin, implicit, 
însoţite de „ceea ce trebuie livrat”. 

De exemplu, urmează ca răspunsul la cererea de 
intelligence să fie în forma unei informări orale 
sau a unui raport scris. Ştiind aceste lucruri încă 
de la început îi ajută pe profesioniștii domeniului 
de intelligence însărcinați să răspundă cererii, să 
planifice și să identifice elemente pe parcurs care vor 
facilita realizarea produsului final. 

De exemplu, știind că produsul final urmează să fie în 
formă de informare orală, profesioniștii domeniului 
de intelligence au timp să identifice grafice relevante 
pe tot parcursul proiectului și nu în ultimul moment.

Asemănător, dacă informarea finală este un raport 
scris, pentru a scrie și edita un astfel de produs este 
necesar timp și acest timp va trebui să fie, la rândul 
său cuantificat în procesul de planificare. 

Producția este deosebit de importantă dar adesea 
această funcţie este subapreciată în cadrul procesului 
de intelligence. 

Dacă produsele de intelligence nu sunt accesibile 
(fiind „ambalate’’ având în minte factorul de decizie), 
atunci e puţin probabil că vor fi citite sau folosite. 
În astfel de situaţii, întreaga activitate laborioasă a 
profesioniștilor de intelligence este inutilă. 

all the other functions, it begins on day one. It is 
clearly, however, the least important function at the 
outset of the intelligence process. 

Still, intelligence professionals do give some thought 
(and experienced professionals have learned to give 
more than a little thought) up-front to the form 
and nature of the final product at the beginning of 
the process. Requirements typically come with an 
implied or explicit “deliverable” associated with them. 

Is the answer, for example, to the intelligence 
requirement to be in the form of a briefing or a 
written report? Knowing this at the outset helps 
the intelligence professionals tasked with answering 
the requirement to plan and to identify items along 
the way that will make the production of the final 
product easier.

For example, knowing that the final product is to 
be a briefing gives the intelligence professionals 
associated with the project time to identify relevant 
graphics during the project rather than going back 
and finding such graphics at the last minute. 

Likewise, if the final briefing is to be a written 
document, the time necessary to write and edit such 
a product might be substantial and this, in turn, 
would need to be factored into the planning process.

Production is an incredibly important but often 
under-appreciated function within the intelligence 
process. 

If intelligence products are not accessible (packaged 
with the decision-maker in mind), then they are 
unlikely to be read or used. Under such circumstances, 
all of the hard work done by intelligence professionals 
up to this point is wasted. 
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On the other hand, there is a fine line between making 
a document or other type of intelligence report 
accessible and selling a particular position or way of 
thinking about a problem. Intelligence professionals 
have to steer clear of those production methods 
and “tricks” that can come across as advertising or 
advocacy. Production values should not compromise 
the goal of objectivity. 

Likewise, some intelligence professionals associate 
high production values with pandering to the 
decision-maker. These professionals see adding 
multimedia, graphics, color and other design features 
to an intelligence product to be unnecessary “chrome” 
or “bling.” These professionals, many from earlier 
generations, think that intelligence products “should 
stand on their own” and that the ease with which 
such “tricks” are used in modern production is not 
an excuse to deviate from time-honored traditions in 
production.

The guiding principle here is not what the intelligence 
professional thinks but what the decision-maker 
the intelligence professional is supporting thinks. 
Some decision-makers will prefer their intelligence 
products in a simple text-based format. 

Others, including many business professionals, will 
want less text and more supporting data, including 
charts and graphs. Some (and the demand for this 
may well increase in the future) will want their 
reports in a video format for use on their personal 
multimedia device.

Intelligence professionals will need to have a wider 
variety of production skills in the future and, while 

Pe de altă parte, este o demarcație fină între a face un 
document sau orice alt tip de raport de intelligence 
accesibil și a vinde o anumită poziţie sau mod de a 
gândi o anumită problemă. Profesioniștii domeniului 
trebuie să evite acele metode de producţie și 
„șmecherii” care țin de domeniul publicității sau al 
discursului. Elementele de prezentare ale produsului 
final nu trebuie să compromită prețul acestuia: 
obiectivitatea. 

În acest sens, utilizarea de către unii profesioniști 
ai domeniului de intelligence a unor elemente 
speciale pentru prezentarea produsului final nu este 
altceva decât o încercare de a fi pe placul factorului 
de decizie. Aceștia consideră că adăugarea unor 
elemente specifice mass-media, grafice, culori sau 
elemente de design unui produs de intelligence 
sunt „farafastâcuri” inutile. Acești profesioniști, 
cei mai mulți din generaţiile mai vechi, consideră 
că produsul de intelligence trebuie „să se susțină 
singur” iar cazurile în care în producțiile moderne se 
folosesc astfel de „șmecherii” nu pot scuza abaterea 
de la tradițiile onorabile ale producției. 

Principiul de bază aici nu este ce crede profesionistul 
domeniului de intelligence ci ce crede factorul de 
decizie pentru care lucrează profesionistul. Unii 
factori de decizie vor prefera produse de intelligence 
cu texte simple. 

Alţii, inclusiv specialiștii din domeniul afacerilor, 
vor dori mai puţin text și mai multe date de 
referinţă, inclusiv scheme și grafice. Alţii (și cererea 
pentru aceasta s-ar putea să crească în viitor) vor 
dori rapoarte în formă video pentru a fi folosite pe 
mijloacele lor multimedia. 

Profesioniștii domeniului de intelligence vor avea 
nevoie în viitor de o varietate mai mare de abilități 
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de producţie și, deși preocupările producției nu trec 
pe primul loc până când proiectul nu se apropie de 
încheiere, necesitatea de a le lua în considerare la un 
anumit nivel impregnează întregul proiect. 

IMAGINEA COMPLETĂ 

În încheiere, fie că acceptați sau nu acest model al 
procesului de intelligence, este clar că vechea imagine 
a ciclului intelligence trebuie abandonată. Dacă o veți 
face cu onoruri sau exploziv este nerelevant. Ciclul, 
cum cred că este destul de clar de acum, trebuie să 
părăsească scena. 

Ciclul pierde din trei motive: 

1. noi nu putem defini ce este și ce nu este,

2. nu se potrivește modului cum funcționează 
domeniul de intelligence în secolul XXI,

3. nu ne ajută să explicăm procesele noastre 
factorilor de decizie pe care îi sprijinim. 

Eforturile de a rezolva aceste defecte nu au reușit și, 
în plus, acest fapt este recunoscut de către aceia care 
au studiat rolul și impactul ciclului. 

Mai mult, comunitatea profesioniștilor domeniului 
de intelligence (și aici includ și mediul academic care, 
în acest grup, studiază domeniul de intelligence) vor 
fi cei care să pună ciclul la păstrare. Nu numai ca 
nimănui nu îi pasă, ci comunitatea profesioniștilor 
din domeniul de intelligence „are un record aproape 
perfect în a rezista recomandărilor externe.” 

Da, schimbarea va fi dificilă. Factorii de decizie pe care 
îi sprijinim, profesioniștii cu care lucrăm și cei pe care 

production concerns do not take precedence until 
closer to the end of the project, the need to think 
about them at some level permeates the entire project.

THE WHOLE PICTURE

In the end, whether you accept this new model of the 
intelligence process or not, it is clear that the hoary 
image of the intelligence cycle needs to be put to 
rest. Whether you would do that with full honors or 
with the use of explosives is irrelevant. The cycle, as 
should be clear by now, needs to go.

The cycle fails on three counts at least: 

1. we cannot define what it is and what it isn’t,

2. it does not match the way intelligence actually 
works in the 21st Century,

3. it does not help us explain our processes to the 
decision- makers we support. 

Efforts to fix these flaws have not worked and, 
furthermore, this is all widely recognized by those 
who have studied the role and impact of the cycle.

In addition, the community of intelligence 
professionals (and I include academics who study 
intelligence in this group) will have to be the ones to 
lay the cycle to rest. Not only does no one else care, 
but also the community of intelligence professionals 
“has an almost perfect record of resisting external 
recommendations.”

Yes, the interregnum will be difficult. The decision- 
makers we support, the professionals with whom 
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we work and the students we teach will all ask – and 
deserve – good answers. These answers will come 
slowly at first. In fact, at the outset, we may only be 
able to “teach the controversy,” as it were.

Hopefully, the need for a new vision of the intelligence 
process will drive intellectual curiosity and, through 
the iterative process of creation and destruction, 
something more robust will emerge: an improved 
model that will stand the tests of the next 60 years. 

While I have clearly already placed my bets in 
this regard, I will be happy if the community of 
intelligence professionals merely recognizes the need 
to move beyond its historical constraints, accepts this 
siren’s call for what it is, plugs its ears and sails off in 
a new direction – any direction.

Because anything would be better than continuing to 
pretend that the world has not really changed since 
the 1940s. Anything would be better than continuing 
to spend countless wasted hours explaining and 
attempting to justify something that should have 
been retired long ago. Anything, in short, would be 
better than continuing to lie to ourselves.

[Editor’s note: The key content of this article was 
originally published as a series of posts on Kristan 
Wheaton’s blog “Sources and Methods” (www. 
sourcesandmethods.blogspot.com). 

A more detailed version was created for distribution 
and discussion at the 2012 Annual Conference of the 
International Studies Association.]

îi instruim vor pune întrebări și toţi merită răspunsuri 
bune. La început, aceste răspunsuri vor apărea încet. 
De fapt, la început, nu vom fi capabili decât „să predăm 
această controversă”, așa cum era ea. 

Cu puţin noroc, nevoia de o nouă viziune asupra 
procesului de intelligence va ghida curiozitatea 
intelectuală și, prin procesul repetat de creaţie și 
distrugere, ceva mult mai robust va apărea: un model 
îmbunătăţit care va trece testul timpului în următorii 
60 de ani. 

Eu am riscat totul pe o singură carte dar voi fi fericit 
dacă comunitatea profesioniștilor din domeniul de 
intelligence va recunoaște măcar nevoia de a depăși 
constrângerile istorice, de a accepta această provocare 
și de a porni într-o direcţie nouă - oricare o fi ea.

Orice vom pune în loc va fi mai bun decât să 
continuăm să pretindem că lumea nu s-a schimbat 
din anii ’40. Orice este mai bun decât să continuăm 
să irosim nenumărate ore explicând și încercând să 
justificăm ceva care ar fi trebuit retras de mult. Pe 
scurt, orice altceva ar fi mai bun decât să continuăm 
să ne mințim. 

[Nota editorului: Conținutul esenţial al acestui 
articol a fost publicat iniţial ca o serie de postări pe 
blogul lui Kristian Wheaton „Sources and Methods” 
(www. sourcesandmethods.blogspot.com). 

O versiune mai detaliată a fost creată pentru 
distribuţie și dezbatere la Conferința Anuală a 
Asociației de Studii Internaţionale, 2012.]



494/2013

Bibliografie:

• Clark, Robert (2009). Intelligence Analysis: a Target-
Centric Approach. 3rd edition, CQ Press, 360o pages. 
http://www.amazon.com/Intelligence-Analysis-
Target- Centric-Robert-Clark/dp/1604265434

• Gill, Peter; Marrin, Stephen; Phythian, Mark eds. 
(2009). Intelligence Theory: Key Questions and Debates. 
Routledge, London. Series: Studies In Intelligence. 
235 pages.

• Johnson, Rob (2005). Analytic Culture in the US 
Intelligence Community. Central Intelligence Agency, 
Center for the Study of Intelligence. https://www.
cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/
csi-publications/books-and-monographs/analytic-
culture-in-the-u-s-intelligence-community/index.
html

• Krizan, Lisa (1999). Intelligence Essentials for Everyone.
Joint Military Intelligence College, Occasional Paper 
Number Six, 89 pages. www.scip.org/filed/Resources/
Krizan-Intelligence-Essentials.pdf

• Lowenthal, Mark (2005). Intelligence: From Secrets 
to Policy. 3rd ed. CQ Press, 334 pages. http://
www.amazon.com/Intelligence-Secrets-Mark-M-
Lowenthal/dp/1933116021/

• Pirolli, Peter; Card, Stuart (2006). The sensemaking 
process and leverage points for analyst technology as 
identified through cognitive task analysis, PARC paper, 
6 pages. http://vadl.cc.gatech.edu/taxonomy/docInfo.
php?doc=326

• Treverton, Gregory F. (2003). Reshaping National 
Intelligence for an Age of Information. RAND Studies 
in Policy Analysis, Cambridge University Press, 288 
pages. http://www.amazon.com/Reshaping-National- 
Intelligence-Information-Analysis/dp/052153349X/ 
let’s kill the intelligence cycle.

• Wheaton, Kris (2011). “Let’s Kill the Intelligence 
Cycle,” Sources and Methods. http://www.
sourcesandmethods.blogspot.com/2012/03/part-13-
whole-picture-lets-kill.html

References:

• Clark, Robert (2009). Intelligence Analysis: a Target-
Centric Approach. 3rd edition, CQ Press, 360o pages. 
http://www.amazon.com/Intelligence-Analysis-
Target- Centric-Robert-Clark/dp/1604265434

• Gill, Peter; Marrin, Stephen; Phythian, Mark eds. 
(2009). Intelligence Theory: Key Questions and Debates. 
Routledge, London. Series: Studies In Intelligence. 
235 pages.

• Johnson, Rob (2005). Analytic Culture in the US 
Intelligence Community. Central Intelligence Agency, 
Center for the Study of Intelligence. https://www.
cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/
csi-publications/books-and-monographs/analytic-
culture-in-the-u-s-intelligence-community/index.
html

• Krizan, Lisa (1999). Intelligence Essentials for Everyone.
Joint Military Intelligence College, Occasional Paper 
Number Six, 89 pages. www.scip.org/filed/Resources/
Krizan-Intelligence-Essentials.pdf

• Lowenthal, Mark (2005). Intelligence: From Secrets 
to Policy. 3rd ed. CQ Press, 334 pages. http://
www.amazon.com/Intelligence-Secrets-Mark-M-
Lowenthal/dp/1933116021/

• Pirolli, Peter; Card, Stuart (2006). The sensemaking 
process and leverage points for analyst technology as 
identified through cognitive task analysis, PARC paper, 
6 pages. http://vadl.cc.gatech.edu/taxonomy/docInfo.
php?doc=326

• Treverton, Gregory F. (2003). Reshaping National 
Intelligence for an Age of Information. RAND Studies 
in Policy Analysis, Cambridge University Press, 288 
pages. http://www.amazon.com/Reshaping-National- 
Intelligence-Information-Analysis/dp/052153349X/ 
let’s kill the intelligence cycle.

• Wheaton, Kris (2011). “Let’s Kill the Intelligence 
Cycle,” Sources and Methods. http://www.
sourcesandmethods.blogspot.com/2012/03/part-13-
whole-picture-lets-kill.html



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

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

• identifică nevoile reale de informații 
ale companiei tale;

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

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

• diseminează / distribuie produsele 
informative beneficiarilor interni, 
într-o manieră adecvată;

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

EXPERT INFORMAȚII 
PENTRU AFACERI

-seria a VIII-a-

AGENDA:

WWW.ICSSROMANIA.RO

Traineri:

Nr. cursanți:

Locaţia:

• 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;

• Trade Show Intelligence;
• analiza informațiilor.

• întocmirea materialelor informative 
finite;

• metode de evaluare și procesare primară 
a informațiilor; 

• 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.

INTEGRATED CORPORATE SECURITY SERVICES

ÎNSCRIERI
Pentru încrierea la cursurile BI/CI vă 

rugăm să ne contactați pe adresa
 office@icssromania.ro 

sau la nr. de tel. +40/213.144.333.

Sergiu MEDAR
Adriean PÂRLOG
Ionuț CORDUNEANU

8-12

Str. Al. S. Puskin, nr. 10, 
București

CURS DE INIȚIERE



514/2013

INTRODUCTION
 
The BI/CI concept, as it was presented in the previous 
issues of our magazine, has generated a heated debate 
among the Romanian experts in the field. 

In their approaches, they have been trying to 
distinguish the levels of impact on the dynamics of 
the performance of an economic system (efficiency, 
efficacy, behaviour, functionality, image, importance 
etc.) and they have been in doubt which defining 
term “evolution” or “revolution’’ in business should 
be adopted.

In most English speaking countries, the BI/CI 
concept has been assimilated to the fastness typical 
to open societies in which this new “instrument” 
leading to improved efficiency is always welcomed. 

In other countries, in our country too, there have 
appeared critical views, mainly supported by a 
conceptual approach suggesting similarity between 
this field and that of the secret services1.

INTRODUCERE

Conceptul de BI/CI, așa cum revista noastră a 
încercat să îl prezinte în primele sale numere, 
continuă să provoace numeroase comentarii în lumea 
specialiștilor autohtoni ce activează în domeniul 
economic. 

Aprecierile acestora încearcă să deceleze între 
posibilele nivele de impact asupra dinamicii 
performanţelor unui sistem economic (eficienţă, 
eficacitate, comportament, funcţionalitate, imagine, 
relevanţă etc.) și oscilează între calificativele de 
„evoluţie” și „revoluţie” în afaceri.

În majoritatea statelor de cultură anglo-saxonă, conceptul 
BI/CI a fost asimilat cu rapiditatea specifică societăţilor 
deschise, în care „instrumentul” nou de lucru, producător 
de eficiență, este întotdeauna binevenit. 

În alte state, cum este și cazul ţării noastre, și-au făcut 
loc și păreri critice, motivate, în special, de tangenţele 
de abordare conceptuală cu lumea serviciilor 
speciale1. 

Adriean Pârlog
Vice-președinte ASIA
ASIA Vice-president

Evoluţia conceptului de Business Intelligence/Competitive Intelligence
The Evolution of BI/CI concept
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It is only the semantic similarity of the terms that 
could, partially, justify this approach as the two fields 
are essentially different but it is also true that BI/
CI started by “borrowing” methods and procedures 
from different fields of activity2. 

Without neglecting the importance of other fields, 
it has to be said that, at least in the beginning, the 
military field had the greatest impact on the newly 
created field of activity. 

This represented the field that emphasised the major 
importance of intelligence. As long as intelligence and 
competition have been identified with “successful 
effort”, the analogy with the commercial competitive 
field is only natural. 

The BI/CI experts who work in the Romanian 
competitive environment have been trying to shape 
their own conception of the field, in accordance 
with the international developments BI/CI field and 
Romania’s legal framework. 

Since this is still perceived as a new field in our 
country, the BI/CI experts are often obliged to 
emphasise, for the business representatives, the 
elements that recommend this great field of BI/CI. 
That is why a new review of the significant moments 
in the development of this field is important. 

MOMENTS OF EVOLUTION

Bellow, inspired by A.S. Juhari and D. Stevens3, there 
is a brief review of the main moments, as revealed 
by the specialised literature, which lead to the 
appearance of the BI/CI concept.

Aprecierea este parţial susţinută, dar numai de 
dimensiunea semantică a lucrurilor și mai puţin de 
fondul problemei în discuţie. BI/CI a pornit prin a 
adapta metodele și tehnicile sale de lucru pe care le-a 
„împrumutat” din mai multe domenii de activitate2.

Fără a absolutiza afirmaţia, se consideră că, iniţial, 
domeniul cu cel mai evident impact în spaţiul creat 
de noua preocupare BI/CI, a fost reprezentat de zona 
militară. 

Aceasta a reprezentat primul spaţiu de referinţă care 
a identificat importanţa majoră a intelligence-ului. 
Atât timp cât intelligence-ul și competiţia au avut 
asociată sintagma „efort încununat de succes” este 
normală analogia cu ceea ce se petrece în domeniul 
commercial-concurenţial, în prezent. 

Experții BI/CI care își desfășoară activitatea în 
mediul concurențial românesc, încearcă să-și 
formeze propria concepție în domeniu, ținând cont 
de evoluțiile BI/CI în plan internațional și de cadrul 
legal din România. 

Deoarece în țara noastră domeniul BI/CI continuă 
să fie perceput ca o noutate, profesioniștii BI/CI 
sunt adesea obligați să evidențieze elementele care 
recomandă acest domeniu. De aceea, este important 
să trecem din nou în revistă momentele semnificative 
ale acestuia. 

MOMENTE SEMNIFICATIVE ÎN EVOLUȚIA 
DOMENIULUI

În continuare, inspiraţi de A.S. Juhari și D. Stephens3, 
prezentăm o scurtă trecere în revistă a principalelor 
repere în timp identificate în literatura de specialitate, 
până când s-a conturat actualul concept BI/CI.
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1000 BC – The first religious text which describes 
situations in which military intelligence supports the 
decision making process (The conquest of Canaan).

500 BC – In “The Art of War”, Sun Tzu emphasises the 
value of intelligence. This one and the espionage too, 
are very important in planning military operations.

204 BC – Under diplomatic cover, the Roman citizen 
Scipio the African gathers information (intelligence) 
contributing to the defeat of Carthage’s army.

200 BC – The Chinese general King Ming writes 
“The Strategy of the Fight Chariots”, a book that 
was successfully used both in planning military 
operations and also government or business affairs.

500 AD – The emperor of Byzantium, Justinian I, 
hires monks to steal silk worms from China in order 
to discover how silk is made.

1000 – The Crusades “individualise” the idea of 
intelligence. In the Middle East, the process of 
gathering information (intelligence) starts with 
stratagems, a concept which nowadays has taken 
shape in the specific phrase of methods and 
procedures.

1100 – It is in Ansari’s military handbook that the first 
references to spies, go-betweens and information appear.

1175 – In Syria, the sultan Al-Malik Al-Adil Nur 
Al Din lays the foundation of the first intelligence 
system.

1234 – The Mongol system “YAM”4 becomes 
operational and it is considered to be the first 
operational postal service.

1000 BC – Primele texte religioase care descriu situaţii 
în care intelligence-ul militar este folosit pentru 
fundamentarea deciziilor (Cucerirea Canaan-ului).

500 BC – Sun Tzu scrie „Arta războiului” subliniind 
valoarea intelligence-ului. Acesta și spionajul 
continuă să joace un rol important în planificarea 
acţiunilor de luptă.

204 BC – Sub acoperire diplomatică, Scipio Africanus 
(cetăţean român) culege informaţii care contribuie la 
înfrângerea armatei Cartaginei.

200 BC – Generalul chinez King Ming scrie 
„Strategiile carului de luptă”, lucrare folosită cu 
succes în planificarea și derularea acţiunilor militare, 
dar și a celor guvernamentale sau de afaceri.

500 AD – Împăratul Bizanţului, Justinian I, angajează 
călugări care au furat din China primii viermi de 
mătase, pentru a înţelege cum se produce mătasea.

1000 – Cruciadele „individualizează” ideea de 
intelligence. În Orientul Mijlociu, începe procesul 
de culegere informaţii prin recurs la stratageme 
(concept rafinat în zilele noastre în sintagma metode 
și mijloace specifice).

1100 – În manualul militar al lui Ansari se fac primele 
referiri la spioni, curieri și informaţie.

1172 – Sultanul Al-Malik Al-Adil Nur Al Din (Siria) 
pune bazele primului sistem de intelligence.

1234 – Sistemul mongol „YAM”4 este operaţionalizat 
și acceptat ca primul sistem poștal.
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1300 – Eunuchs start playing the part of servants, 
porters and spies in the local leaders’ harems in 
Rome, Greece, North Africa and other different parts 
of Asia.

1382 – Intelligence is used by the Chinese to get rid of 
the Mongol occupation (the role played by eunuchs 
was essential).

1500 – R.I. Wickham is sent to China to gather 
information (intelligence) which leads to the 
increase of the United Kingdom’s military might. 
Among other things, he also steals the first tea plants, 
thus laying the foundation for the British-Indian Tea 
Industry which later starts to vie with the Chinese 
one.

1600 – Toyotomi Hideyosi, also known as “The 
Napoleon of Japan”, assimilates and incorporates Sun 
Tzu’s strategic concepts into the operational military 
Japanese system.

1700 – Nathan Rothschild develops and puts into 
practice the “Intelligence Matrix” which contributes 
to the defeat of Napoleon by the British. 

For the first time, this instrument was used to save 
the London Stock Exchange from bankruptcy. The 
same year the bond market is set up which leads to 
the appearance of the international financial system.

1860 – The Japanese “Yobo” uses the English word 
“intelligence” to translate the German Nachritcht.

1868 – The Meiji Charter Oath reads “the pieces of 
knowledge shall be connected to the whole world 
and, hence, the rules of leading the empire will be 
strengthened”.

1300 – Eunucii încep să acţioneze ca servitori, 
paznici și spioni în haremurile conducătorilor locali, 
în Roma, Grecia, Africa de Nord și cea mai mare 
parte a Asiei.

1382 – Utilizarea intelligence-ului de către chinezi 
pentru eliberarea de sub ocupaţia mongolilor 
(eunucii au jucat un rol esenţial).

1500 – R.I. Wickham este trimis în China pentru 
a culege informaţii, ceea ce va determina creșterea 
relevanţei militare și economice a Regatului Britanic. 
El fură, printre altele, primele plante de ceai, punând 
astfel bazele industriei britanico-indiene de ceai, care 
începe să concureze producţia chineză.

1600 – Toyotomi Hideyosi, cunoscut drept 
„Napoleon al Japoniei” asimilează și încorporează 
în sistemul de valori operaţionale militare japoneze 
conceptele teoretice strategice ale lui Sun Tzu.

1700 – Nathan Rothschild dezvoltă și aplică 
instrumentul „Matricea intelligence”, care are partea 
sa de contribuţie la înfrângerea lui Napoleon, de către 
britanici. 

Aplicând acest instrument, pentru prima dată, a fost 
salvată de la faliment Bursa de la Londra. În acest an a 
fost inovată prima piaţă de bonduri, care a contribuit 
la apariţia finanţelor internaţionale.

1860 – Japonezul „Jobo” traduce conceptul german 
Nachritcht cu termenul englez „intelligence”.

1868 – Meiji Charter Oath afirmă: „Cunoștinţele 
vor fi conexate cu întreaga lume și de atunci, regulile 
conducerii imperiului vor fi întărite”.
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1879 – The first American scientific marketing 
meeting. 

1926 – The first marketing manager (Charles Parlin) 
in the USA. He introduces the concept of monitoring 
the opponents.

1940 – WW II starts. On this occasion, the scientific 
research in the field of military intelligence is 
intensified.

1956 – The Popular Republic of China provides 
“intelligence” for the technical and research field, 
as well as academic field, for engineering projects 
regarding long term planning in the decision making 
process.

1958 – Japan’s Foreign Trade Department starts 
intelligence gathering regarding international trade 
exchanges in order to provide reports of early warning 
and reports on monitoring of the competitors.

1959 – Robert Williams, Phd., develops the 
intelligence system: Edward Dalton Co. and 
Marketing Intelligence.

1950-1959 - important books during this period:

• Fargo, L. – The War of Minds (1954);
• Platt, W.– Strategic Intelligence Production (1957);
• Aldon, B.H. – Competitive Intelligence (1959);
• Furash, E. – Industrial Espionage (1959).

1960-1970 – The Japanese system – TQM (Total 
Quality Management)- starts studying in order 
to understand the business competitors’ way 
of acting. 8At the same time, Japan starts using 

1879 – Prima manifestare știinţifică americană 
dedicată cercetărilor în domeniul marketing-ului.

1926 – Primul director de marketing din SUA 
(Charles Parlin). Acesta introduce conceptul de 
„monitorizare a concurenţilor”.

1940 – Începe cel de-al Doilea Război Mondial. Cu 
acest prilej se intensifică cercetările știinţifice în 
domeniul intelligence-ului militar.

1956 – Sistemul Cercetării tehnico-știinţifice din 
R.P. Chineză furnizează sprijin de „intelligence” 
domeniilor tehnico-știinţific și academic, pentru 
proiectele inginerești de planificare pe termen lung 
în procesul de fundamentare a deciziilor.

1958 – Departamentul Comerţ Exterior al Japoniei 
iniţiază culegerea de informaţii referitoare la 
schimburile comerciale internaţionale (exporturi 
și importuri) cu scopul de a furniza rapoarte 
de alarmare timpurie, precum și rapoarte de 
monitorizare a competitorilor.

1959 – Dr. Robert Williams a dezvoltat sistemul de 
informaţii (intelligence): Edward Dalton Co. and 
Marketing Intelligence.

Publicaţii importante ale perioadei 1950-1959:

• Războiul minţilor (L. Farago, 1954);
• Producţia de intelligence strategic (W. Platt, 1957);
• Competitive intelligence (B.H. Aldon, 1959);
• Spionajul industrial (E. Furash, 1959).

1960-1970 – Sistemul japonez TQM (Total Quality 
Management) trece la înţelegerea și cercetarea 
modului de lucru al competitorilor. În această 
perioadă, Japonia trece la preluarea iniţiativei 
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strategy, supported by statistics, the gathering 
and interpretation of data and information for 
productivity and efficiency.

1960-1970 – The following fundamental books are 
published:

• MacGovern, N.W., Strategic Intelligence and The 
Outline of Tomorrow’s Future (1961);

• Greene, R. M., Intelligence in Business and 
Espionage (1966);

• Kelly, William, Marketing Intelligence (1968).

1980-1990 – Lots of companies set up BI/
CI departments meant to gather information 
(intelligence). Leonard Fuld launches the concept 
of competitor intelligence in 1985 and by 1989 SCIP 
already numbers 600 members.

1990-2000 - The intelligence field, in general, 
and business intelligence, in particular, directs its 
steps towards the digital electronic field and the 
commercial databases become common for BI/CI 
field, too. 

In 1991, SCIP already has 6500 Members and BI/
CI starts to be perceived as a decisive factor in a 
successful business. The appearance of works on BI/
CI skyrockets.

2000-2010 – BI/CI becomes more and more complex. 
The necessity of using methods and techniques able 
to deal with the complexity of the systems becomes 
obvious. 

A new trend of BI/CI academic approach, using 
operational research methods, statistics and 
the theory of systems, as well as the research in 

strategice în domeniul productivităţii și eficienţei 
bazate pe știinţa statisticii (culegerea și interpretarea 
datelor și informaţiilor agregate).

Principalele evenimente editoriale ale perioadei 
1960-1970:

• Intelligence strategic și conturarea viitorului de 
mâine, N.W. Mc Govern (1961);

• Intelligence în afaceri și spionaj, R.M. Greene 
(1966);

• Marketing intelligence, William Kelley (1968).

1980-1990 – Numeroase companii introduc funcţia 
de BI/CI axată pe culegerea de informații. Leonard 
Fuld lansează conceptul de Competitor intelligence 
(1985). În 1989, SCIP număra deja 600 de membri. 

1990-2000 – Intelligence-ul, în general, dar și 
informaţiile pentru afaceri, în special, merg către 
domeniul digital-electronic, iar bazele de date 
comerciale devin cele mai populare resurse pentru 
BI/CI. 

În anul 1991, SCIP număra peste 6500 de membri, 
iar BI/CI începe a fi perceput ca unul din factorii 
determinanţi ai succesului în afaceri. Numărul 
publicaţiilor în zona BI/CI crește într-o manieră 
exponenţială. 

2000-2010 – BI/CI devine din ce în ce mai complex. 
Se conturează tot mai evident nevoia unor metode 
și tehnici de BI/CI bazate pe abordarea complexității 
sistemelor. 

Se conturează tendinţa de formalizare academică a 
BI/CI bazată pe aplicarea rigorii logice din cercetările 
operaţionale, statistică și teoria sistemelor, precum și 
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communications, psycho-sociology and professional 
ethics have become prevalent. 

CONCLUSIONS

From what has been mentioned above, it is clear 
that BI/CI has borrowed theoretical concepts and 
the logic of the development of the processes from 
the military field, government, administration, 
business management, marketing, statistics or 
applied statistics and from the practical activity of 
the intelligence field. 

Another conclusion is that what seems to be an 
exclusive American appanage in this field started in 
fact in other geographical areas, centuries ago. 

Today, unlike the far or near past, BI/CI is enjoying 
more and more attention. 

The economic, competitive environment, in which 
the private or state firms and companies operate, 
makes the BI/CI activity more relevant for them in 
order to keep the pace with the internal or external 
developments. 

The quantitative estimations and assessments cannot 
include all the external factors that determine a 
company’s performance. 

We can notice that the need for business intelligence 
is on a steady increase and the BI expert occupation 
is to become a very important one to support 
the management of the organisation to make the 

pe cele mai recente rezultate din teoria comunicării, 
relaţiilor psiho-sociale și eticii profesionale. 

CONCLUZII

Din parcurgerea listei de evenimente de mai sus se 
evidențiază faptul că BI/CI a împrumutat elemente 
teoretice dar și logica de derulare a unor procese din 
spaţiul știinţelor militare, din cel al administraţiei 
guvernamentale, din administrarea afacerilor, din 
marketing, statistică, statistică aplicată și din ceea 
ce structurile de intelligence au distilat ca și zonă de 
preocupare concretă. 

În altă ordine de idei, ceea ce părea că reprezintă 
zona de exclusivitate evidentă a intelligence-ului 
american, în realitate își are geneza cu multe secole 
în urmă, în alte regiuni și zone culturale.

Astăzi, putem aprecia că BI/CI începe să primească 
tot mai multă atenţie comparativ cu trecutul recent 
sau îndepărtat. 

Luând în considerare mediul economico-
concurenţial în care firmele și companiile private sau 
de stat își desfășoară activitatea, necesitatea folosirii 
activității BI/CI devine din ce în ce mai evidentă, 
acestea conștientizând tot mai mult nevoia de a apela 
la acest tip de consultanță.

Estimările și aprecierile cantitative nu pot îngloba 
în totalitate factorii externi care determină 
performanţele companiilor.

Putem aprecia că nevoia de informaţii pentru afaceri 
este în creștere constantă, iar profesia de expert în 
informaţii pentru afaceri va deveni una importantă, 
care va sprijini managementul organizaţiilor în 
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most efficient tactical and strategic decisions in a 
competitive environment.

Footnotes:

1. LAHNEMAN William, The Need for a New 
Intelligence Paradigm, Journal of Intelligence and 
CounterIntelligence, vol. 18, nr. 3, 2005;

2. DAVENPORT, Elisabeth, Social Intelligence in the Age 
of Networks, SAGE Publications, 2007;

3. The Origins of Competitive Intelligence Timeline 
(http://km.lbaro.ac.uk/kwci);

4. YAM - mongol chained intelligence courier system 
(medium range of a curier - 200 km).
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Analysis, National Defence Intelligence College, 
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• Salmon, Robert, de Linares, Yolaine, L’intelligence 
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ensemble, în „Economica ”, Paris, 1997;

• Serageldin, Ismail, Landell Mills, Governance and the 
External Factor în Proceedings of the World Bank 
Annual Conference on Development Economics, 
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formularea celor mai eficiente mișcări tactice și 
strategice în spaţiul concurenţial.

Note de subsol:

1. LAHNEMAN William, The Need for a New 
Intelligence Paradigm, Journal of Intelligence and 
CounterIntelligence, vol. 18, nr. 3, 2005;

2. DAVENPORT, Elisabeth, Social Intelligence in the Age 
of Networks, SAGE Publications, 2007;

3. The Origins of Competitive Intelligence Timeline 
(http://km.lbaro.ac.uk/kwci);

4. YAM - sistem mongol de utilizare înlănţuită a curierilor 
de informaţii (raza medie de acţiune - 200 km).
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Dashboard

A visualization tool that provides graphical 
depictions of current key performance indicators 
in order to enable faster response to changes 
in areas such as sales, customer relations, 
performance assessments and inventory levels. 

Data mart

A focused collection of operational data that is 
usually confined to a specific aspect of a business. A 
number of stand-alone data marts are often referred 
to as “islands of data”. 

Data mining

The systematic computer analysis, through the use 
of statistical techniques (often employing neural 
networks), of large volumes of collected data with 
the aim of revealing previously unidentified patterns, 
trends and relationships about customers, products, 
services, and other activities that can lead to new and 
profitable business opportunities. 

Data smog

An overwhelming excess of information, especially 
that obtained as the result of an Internet search.

Deception

The use of fraud, subterfuge, or false or misleading 
information in order to conceal the truth or to gain 
an advantage.

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

Tablou de bord

Instrument de vizualizare care asigură prezentarea 
grafică a indicatorilor cheie de performanță ce 
pot genera răspunsuri rapide la schimbări în 
zona vânzărilor, relațiilor cu clienții, evaluării 
performanțelor și nivelurile stocurilor.

Date comerciale

Colecții de date operaționale care, de obicei, sunt 
limitate la aspecte specifice de afaceri. Pentru un 
număr de date comerciale izolate, se folosește adesea 
sintagma „insule de date”.

Data mining

Tehnica de analiză sistematică, asistată de 
calculator, a unor volume mari de date prin 
utilizarea tehnicilor statistice (inclusiv tehnici 
specifice rețelelor neuronale), cu scopul 
evidențierii unor modele neidentificate anterior, 
tendințe și relații referitoare la client, servicii și alte 
activități care pot conduce către noi oportunități 
profitabile de afaceri. 

„Ceață de date”

Exces copleșitor de informații, obținut mai ales ca 
urmare a unei căutări pe Internet.

Inducere în eroare

Utilizarea fraudei de orice fel, subterfugiului, 
informaţiilor rău intenționate sau false cu scopul 
ascunderii adevărului sau obținerii unui avantaj.



60 4/2013

Data warehouse

A repository of operational data from one or more 
sources within an organization, together with data 
derived from a variety of external sources that 
have been arranged into meaningful information, 
and rendered easily accessible so as to allow for 
effective analysis or decision-making.

Decision tree

A graphical representation of the analysis of 
sequential decisions and their likely outcomes.

Descriptor 

A term attached to a document to permit its 
subsequent location and retrieval.

Diffusion 

The process whereby new knowledge, know-how, and 
innovations spread from an innovating organization 
to other potential or actual users.

Corporate culture 

Set of values, beliefs and relationships between 
individuals and functions that guide the decisions of 
the company in order to achieve its objectives.

Depozit de date 

Colecție de date operaționale provenite din una 
sau mai multe surse din interiorul unei organizații, 
împreună cu date derivate furnizate de diverse 
surse externe care au fost aranjate ca informații 
cu semnificație, care pot fi ușor accesate cu scopul 
de a permite analize eficiente sau de a sprijini 
procesul de luare a deciziilor.

Arbore de decizie

Reprezentare grafică a analizei deciziilor secvențiale 
și a rezultatelor probabile ale acestora.

Descriptor

Termen atașat unui document pentru a permite 
localizarea și regăsirea ulterioară a acestuia.

Difuzia (opus al fuziunii)

Proces prin care cunoștințe, cunoștințe tehnice 
specializate sau inovații oferite de o organizație 
specializată în inovare sunt diseminate către utilizatori 
prezenți sau potențiali.

Cultura corporatistă (organizațională)

Set de valori, convingeri, relații între membrii 
organizației precum și normele și obiceiurile acesteia, 
care ghidează deciziile ce se iau în organizație cu 
scopul atingerii obiectivelor acesteia. 

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

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

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 
“Business/Competitive Intelligence” 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

„Business/Competitive Intelligence” 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 
„Business/Competitive Intelligence” 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 “Business/Competitive Intelligence 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, 
to 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 8000 
words in length.

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

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, România, 
cod poștal 011996, cu mențiunea „Pentru revista 
Business/Competitive Intelligence”. 

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

5. Sursele bibliografice vor fi citate complet, 
cuprinzând: iniţiala prenumelui și numele autorului, 
denumirea lucrării, ediția, editura, locul de editare, 
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 „Business/Competitive Intelligence”, 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 „Business/Competitive Intelligence”.

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 responsabilitate în privința conținutului 
lucrării.
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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.

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 “Business/Competitive 
Intelligence” 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 “Business/Competitive 
Intelligence” 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 case of plagiarism, the author(s) assume 
full ethical and legal responsibility.

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.

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 „Business/Competitive Intelligence” 
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 revista „Business/Competitive 
Intelligence”, 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. 
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