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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 membrii ASIA, care 
asigură premisele continuităţii și dezvoltării 
afacerii dumneavoastră într-un cadru securizat 
și competitiv.

www.asia.org.ro
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On 15 May 2013, two years since ASIA was set up, 
Central University Library hosted, in the presence 
of numerous and important guests both from the 
private and government sector, the meeting of the 
association which proved to be a moment of in depth 
reviewing of its activity. 

Under the leadership of its president, Sergiu Medar, 
the association, though faced with the inevitable 
problems and difficulties typical when starting a new 
path, the association followed and fulfilled its goals. 
Firstly, it militated for increasing the awareness 
of Romania’s business environment regarding the 
advantages brought about this new field. 

In this respect, it took the necessary steps both in the 
theoretical field to define and explain the accepted 
terminology and concepts of the field in order not to 
be mistaken for other ones having related names, and 
the practical ones by organizing specific activities. 

Although as the association had different and 
complex goals in view, it has managed to have 
important achievements.

Ionel Nițu
Lect. Univ. Dr., Președinte ASIA, Director Executiv Intergraph Computer Services, București
Pd.D. Senior Lecturer, ASIA President and Executive Manager Intergraph Computer Services, Bucharest

Acta, Non Verba

Acum, la doi ani de la înființarea ASIA, pe 15 mai 
2013, BCU a găzduit, în prezența a numeroși și 
importanți invitați, atât din zona privată cât și din cea 
guvernamentală, adunarea generală a asociației care 
a constituit un moment de analiză atentă a activității 
acesteia. 

Sub conducerea președintelui asociației, Sergiu 
Medar, aceasta, deși s-a confruntat cu problemele și 
dificultățile inerente începutului de drum, a urmărit 
cu consecvență realizarea obiectivelor propuse. În 
primul rând, a militat pentru realizarea unei culturi 
de BI/CI urmărind conștientizarea mediului de 
afaceri din România cu privire la avantajele utilizării 
acestui nou domeniu. 

In acest sens a acţionat atât în plan teoretic pentru 
definirea și clarificarea terminologiei și conceptelor 
caracteristice domeniului pentru a nu fi înțeles greșit 
sau se confunda cu altele cu nume asemănătoare, cât 
și practic prin organizarea unor activităţi specifice.

Așa cum și-a propus, asociația a acţionat pe mai multe 
planuri și a reușit să obțină realizări importante.
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Although there are many accomplishments worth 
giving notice of, only some of the most significant 
will be mentioned here:

• the writing of the occupation of BI/CI expert/
manager into the Classification of Occupations 
in Romania;

• the establishment of a good co-operation with 
government and private bodies in order to 
support this new field;

• the collaboration with well-known foreign BI/CI 
professionals;

• the participation in international events in the 
field (SCIP conference, Dublin 2012);

• starting the first courses for training BI/CI 
professionals off.

This was a pioneer, complex and demanding activity 
which, as it was pointed out by both the members 
of the association and the guests that took the floor, 
now has just got off the ground. On this occasion, in 
accordance with its regulations, a new leadership was 
elected for the following two years: 

President:

• Ionel Nițu
(Executive Manager Intergraph Computer 
Services, București).

Vicepresidents:

• Dan Ciobanu
(President Essential);

• Ionuț Corduneanu
(BI/CI Expert, ICSS);

• Radu Nemeș
•  (Expert OnLaw).

Sunt multe realizări care merită a fi menţionate, dar 
ne vom opri numai la cele mai semnificative:

• introducerea pozițiilor de expert/manager 
pentru afaceri în Clasificarea Ocupațiilor din 
România (COR);

• realizarea unei bune cooperări cu organisme 
guvernamentale și private pentru susţinerea 
acestui nou domeniu;

• colaborarea cu specialiști străini cunoscuți 
pentru activitatea lor de BI/CI;

• participarea la activităţi internaţionale de profil 
(conferinţa SCIP, Dublin 2012);

• demararea primelor programe de pregătire a 
specialiștilor BI/CI.

A fost o activitate de pionierat, complexă și 
solicitantă, care, așa cum s-a subliniat în toate luările 
de cuvânt, atât ale membrilor asociației cât și ale 
invitaților, acum a început să dea roade. Cu această 
ocazie, conform statutului, s-a ales, pentru următorii 
doi ani, o nouă conducere:

Președinte:

• Ionel Nițu
(Executive Manager Intergraph Computer 
Services, București.

Vicepreședinți:

• Dan Ciobanu
(Președinte Essential);

• Ionut Corduneanu
(Expert BI/CI, ICSS);

• Radu Nemeș
(Expert, Casa de Avocatură OnLaw). 
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The new leading team has met several times and, 
taking into account the experience gained so far and 
the new developments of the business environment, 
has already set the future goals of the new mandate:

• to continue the efforts to consolidate a BI/CI 
culture since there are still persons who mistake 
this field for the government intelligence one 
and that is why the idea that BI/CI deals with 
espionage or monitors calls still persists;

• theoretical clarifications in order to make the 
intelligence processes easier understood;

• setting up joint training programmes together 
with higher education institutions acknowledged 
for their expertise in similar/complementary 
fields to BI/CI;

• organising activities of public communications 
(conferences, seminars, etc.) meant to make 
known the particular aspects of BI/CI;

• to start awareness campaigns, in partnership 
with NGOs and/or state institutions, for the 
public at large /companies;

• to find new ways of popularizing the BI/CI 
theories and concepts (in the association’s 
magazine: Business/competitive Intelligence, 
researches, books etc.);

• to establish partnerships with professional 
association interested in implementing 
solution that lead to the increase of business 
competitiveness;

Noua echipă de conducere s-a întrunit de mai multe 
ori și, ținând cont de experiența acumulată până 
acum și de noile evoluţii ale mediului de afaceri, a 
formulat deja câteva direcții de acţiune pentru noul 
mandat: 

• continuarea eforturilor de consolidare a unei 
culturi BI/CI deoarece încă se mai confundă 
acest domeniu cu cel guvernamental de 
intelligence și mai persistă ideea că se ocupă de 
spionaj, ascultări etc;

• clarificări teoretice pentru ca procesele de 
intelligence să fie mai bine înțelese de clienți și 
astfel să fie pe deplin înţeles avantajul oferit de 
BI/CI în creșterea competitivității firmelor;

• realizarea unor programe de pregătire în 
domeniu (prin parteneriate cu instituții de 
învățământ cunoscute pentru expertiza din 
domenii complementare/similare BI/CI);

• susținerea unor activități de comunicare publică 
(conferințe, mese rotunde etc.) menite să 
familiarize publicul cu particularitățile BI /CI;

• derularea unor campanii de conștientizare a 
opiniei publice/firmelor, în parteneriat cu alte 
ONG-uri și/sau cu instituții de stat;

• extinderea formelor și modalităților de 
popularizare a teoriilor și conceptelor din 
domeniu (prin revista Asociației: Business/
Competitive Intelligence, studii, cărți etc.);

• realizarea unor parteneriate cu asociații 
profesionale unde există preocupare pentru 
implementarea de soluții menite să ducă la 
creșterea competitivității în afaceri;
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• to take part in European / cohesion projects;

• to improve the financial position of the 
association by finding sponsors;

• to organise a conference for those working in the 
financial / banking system;

• to take the necessary steps for our magazine to 
become an ISI one.

Now, at the beginning of our mandate, we want to 
assure the members of our association that will do our 
best to put into practice our goals in order to grant an 
efficient support to the business environment in our 
country. 

We are aware that we have assumed an extra 
obligation but we consider it a challenge and we are 
ready to cope with it.

Initiative and determination are our fortes. 

Acta, non verba, and we are going to speak about 
them in our future meetings. 

• participare la proiecte europene/coeziune;

• îmbunătăţirea stării financiare prin atragerea de 
sponsorizări;

• organizarea unei conferinţe pentru mediul 
bancar;

• demararea demersurilor necesare obţinerii 
cotației ISI pentru revista asociației.

Acum, la început de mandat, îi asigurăm pe membrii 
asociației că vom face tot ce ne stă în putința pentru a 
ne îndeplini obiectivele propuse în vederea asigurării 
unui sprijin cât mai eficient mediului de afaceri din 
țara noastră.

Suntem conștienți că ne-am asumat încă o sarcină în 
plus, dar o considerăm o provocare și suntem gata 
să-i facem față.

Iniţiativa și hotărârea sunt atuurile noastre. 

Acta, non verba, iar despre acestea vom vorbi la 
următoarele noastre întâlniri. 



CE PRESUPUNE OCUPAţIA ExPERT INfORMAţII PENTRU AfACERI?

• sprijinirea deciziei de afaceri cu produse informative dedicate;

• sprijinirea operaţiunilor de afaceri în desfășurare cu informaţii curente;

• protejarea patrimoniului informaţional al unei companii de acţiunile concurenţilor sau unor 
entităţi ostile.

CUM ACțIONEAză UN ExPERT INfORMAţII PENTRU AfACERI?

• identifică și prioritizează împreună cu beneficiarul nevoile de informaţii ale acestuia;

• planifică activitatea de culegere de informaţii;

• identifică și evaluează potențialele surse de informaţii;

• integrează informaţiile culese în baze de date;

• verifică informaţiile culese prin intermediul altor surse independente;

• analizează prin metode profesionale informaţiile disponibile;

• sintetizează materiale informative care să răspundă nevoilor beneficiarului;

• identifică și evaluează vulnerabilităţile, ameninţările potenţiale și riscurile informative la adresa 
beneficiarului;

• propune și aplică măsuri de contracarare a riscurilor și ameninţărilor concrete.

Universitatea Babeș-Bolyai, facultatea de Istorie și filosofie 
și

Integrated Corporate Security Services

 organizează cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

„ExPERT ÎN SECURITATE ȘI INTELLIGENCE PENTRU
 ORGANIzAţII PUBLICE ȘI PRIVATE COMPETITIVE”

Cursul (desfășurat pe parcursul a două semestre) va permite recunoașterea calităţii profesionale a 
unei persoane de a ocupa poziţia de

ExPERT INfORMAţII PENTRU AfACERI
 (cod COR 242217)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 2–27 septembrie 2013



CURSURI PREDATE:

Cultură de securitate în societatea contemporană
(prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan)

Business/Competitive Intelligence
(prof. univ. dr. Sergiu Medar)

Rolul Business Intelligence în creșterea performanţelor organizaţiilor
(prof. univ. dr. Adriean Pârlog)

Intelligence și decizie politică
(conf. univ. dr. Mireille Rădoi)

Managementul riscului în afaceri
(conf. univ. dr. Ioan Alin Nistor)

Planificarea și culegerea informaţiilor pentru afaceri
(prof. univ. dr. Sergiu Medar)

Securitatea organizaţională
 (Dr. Vasile-Adrian Cămărășan)

Negocieri și protocol în afaceri 
(prof. univ. dr. Sergiu Medar)

Producţia de intelligence 
(prof. univ. dr. Adriean Pârlog)

Universitatea Babeș-Bolyai, facultatea de Istorie și filosofie 
și

Integrated Corporate Security Services

 organizează cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

„ExPERT ÎN SECURITATE ȘI INTELLIGENCE PENTRU
 ORGANIzAţII PUBLICE ȘI PRIVATE COMPETITIVE”

Cursul (desfășurat pe parcursul a două semestre) va permite recunoașterea calităţii profesionale a 
unei persoane de a ocupa poziţia de

ExPERT INfORMAţII PENTRU AfACERI
 (cod COR 242217)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 2–27 septembrie 2013
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CUVINTE CHEIE:

Rețele de relații umane, relații profesionale, gestionarea 
rețelelor de relații umane, a dezvolta rețele de relații 
umane, abordare bazată pe nevoia de informații, 
abordare bazată pe cooperare, harta relațiilor sociale, 
rețele de relații sociale, a construi și a menține o rețea 
de relații.

Există trei feluri de a muri. Să mori de inimă, să intri 
în moarte cerebrală și să nu fii în rețea. 

- Guy Almes, Director, Texas A&M University, fost 
inginer șef Internet2

Articol publicat cu acordul autorului / Article published with the author’s permission

Cynthis Cheng Correia
Knowledge inForm

Cât De Puternică Este Rețeaua Dumneavoastră De Relații Sociale?
How Strong Is Your Human Network?

KEYWORDS:

Human networks, professional relationships, to 
manage human networks, to develop networks, 
to cultivate relationships, needs based approach, 
cooperative approach, social map, social networks, to 
build and maintain a network.

There are three kinds of death in this world. There’s 
heart death, there’s brain death, and there’s being off 
the network.
- Guy Almes, Director, Texas A&M University; 
former Chief Engineer, Internet2

Cynthia Cheng Correia este director la Knowledge inForm, 
firmă de consultanță și pregătire în domeniul CI și gestionare a 
cunoștințelor/informațiilor CI. Predă și asigură consultanță în 
domeniul CI și al gestionării cunoștințelor la Colegiul Simmons și 
la Universitatea de Stat California, Northridge.

Este co-președinte SCIP Boston Chapter, deținătoarea premiului 
Catalyst Award SCIP 2011 și membru fondator al Editor of 
Intelligence Insights.

Cynthia Cheng Correia is Principal of Knowledge inForm, 
a consulting and training firm specializing in competitive 
intelligence and knowledge/information management for CI. 
Cynthia teaches and advises on CI and KM at Simmons College 
and California State University, Northridge. 

She is co-Chair of the SCIP Boston Chapter, SCIP 2011 Catalyst 
Award recipient, and was the founding Editor of Intelligence 
Insights.
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Intelligence is about people. People making 
decisions, people supporting decision-makers, 
people gathering information… from people. As 
intelligence professionals, we are often wrapped up 
in information: defining it, finding it, analyzing it…
sometimes at the expense of losing sight of the people 
involved.

Our human networks have been vital to commerce 
since the beginning of trade. What was once largely 
focused on the local community and on building our 
local relationships evolved to regional and national 
scales, and finally to a global one. 

As business and competitive intelligence has evolved, 
so have the ways in which we build and maintain our 
human networks, facilitated (or even necessitated) 
first by telecommunications, then by the Internet. 
And as our communications networks broaden 
geographically, so have our human networks. 
However, information gathering and communication 
that had once been dependent on local, deeper 
relationships have shifted to transactional and 
transient ones. Too often, we have emphasized 
information over people as we go about our practice.

Moreover, with the advent and proliferation of social 
networking tools, networking online has become 
easier than ever before. Geographic, temporal, and 
social boundaries and barriers which previously 
existed have become permeable. Connecting, 
communicating, and gathering information and 
intelligence have become easier in many ways. The 
ease of online networking can be deceptive, as it 
comes with important considerations to building and 
maintaining our human network for our competitive 
intelligence practices.

Informațiile se referă la oameni. Oamenii iau hotărâri, 
sprijină factorii de decizie, strâng informații… de la 
oameni. Ca profesioniști ai domeniului de informații 
nu putem trăi fără informații: le definim, le analizăm, 
uneori în detrimentul oamenilor implicați.

Rețelele noastre de relații sociale au fost vitale 
domeniului încă de la începuturile acestuia. Dacă 
înainte se concentrau pe comunitatea locală sau pe 
construirea unor relații la nivel local, acum au evoluat 
la scară regională și națională și în curând vor fi și la 
scară globală. 

Pe măsură ce BI/CI s-a dezvoltat, la fel s-au dezvoltat 
și modalitățile în care construim și menținem rețelele 
noastre de relații sociale, facilitate (sau chiar impuse) 
în primul rând de rețele de telecomunicații și apoi de 
internat. Pe măsură ce rețelele noastre de comunicații 
se extind geografic se extind și rețelele noastre de 
relații sociale. Totuși, dacă înainte culegerea de 
informații și comunicațiile se bazau pe relații locale 
puternice acum acestea se tranzacționează, sunt 
pasagere. De cele mai multe ori, în activitatea noastră 
practică, dăm atenție informațiilor și nu oamenilor.

Mai mult, odată cu apariția și proliferarea 
instrumentelor de socializare, realizarea de rețele de 
relații, de data aceasta on-line, este mult mai ușoară 
decât în trecut. Limitele și barierele geografice, 
temporale sau sociale au devenit permeabile. A 
intra în legătură, a comunica și a strânge și prelucra 
informații este mult mai ușor de realizat. Ușurința 
cu care se realizează rețelele de comunicații on-line 
poate fi însă înșelătoare deoarece, pentru activitatea 
noastră practică de CI, este necesară o analiză 
serioasă privind constituirea și menținerea rețelelor 
de relații sociale.
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THE VALUE AND CHALLENGE Of HUMAN 
NETWORKS

As intelligence practitioners, our human networks 
are links to the world outside our organizations. Our 
relationships with contacts help us learn about new 
developments, gain fresher or wider perspectives, 
validate or invalidate news and rumors, save time 
and resources, and provide an antidote to insularity 
and blind spots. 

Human networks can specifically help us in 
monitoring our business environment and 
supporting early warning alerts, often well before 
published sources. Networks, a key part of techniques 
like the Delphi Method, can help us capture expert 
perspectives in order to stay ahead of competitive 
and environmental developments. While intelligence 
may be practiced in a black box in some organizations 
(for better or for worse), intelligence isn’t generated 
in a black box.

By developing and maintaining good professional 
relationships, we can minimize our intelligence 
collection efforts as well as improve our efficacy. 

A colleague who works in the healthcare industry 
has developed a rich and robust network from 
which she gathers current intelligence. She doesn’t 
spend countless hours researching on her computer; 
instead she opts to talk regularly with her contacts. 
She doesn’t just find “the facts,” but gains insights 
from people on the front lines. She doesn’t have to 
chase news, but receives tips. She knows her sources 
well and they have proven their reliability over time.

VALOAREA ȘI PROBLEMELE REțELELOR DE 
RELAțII SOCIALE

Ca practicieni ai domeniului de informații, rețelele 
noastre de relații sociale nu sunt altceva decât 
legăturile noastre cu lumea din afara organizației în 
care activăm. Relațiile noastre cu diverse persoane ne 
ajută să aflăm despre noi evoluții, să privim lucrurile 
dintr-o nouă perspectivă, mai largă, să validam 
sau invalidăm știrile și zvonurile, să economisim 
timp și resurse și să asigurăm un antidot împotriva 
concepțiilor limitate și punctelor slabe. 

Rețelele de relații sociale ne pot ajuta efectiv să 
monitorizăm mediul nostru de afaceri și să susținem 
alertele de avertizare, adesea cu mult înaintea 
notificărilor oficiale. Rețelele, ca element cheie al 
tehnicilor, cum ar fi metoda Delph, ne pot ajuta să 
cunoaștem puncte de vedere profesioniste pentru a 
fi cu un pas înaintea evoluțiilor din mediul de afaceri 
concurențial. Dacă activitatea de intelligence poate, 
în unele organizații, să se desfășoare (fie că ne place 
sau nu) într-un mediu foarte limitat, intelligence-ul 
însă nu se poate genera astfel.

Dezvoltând și menținând relații profesionale bune, 
putem reduce eforturile noastre de culegere de 
informații și putem să ne îmbunătățim și eficiența. 

O colegă care lucrează în domeniul industriei 
medicale și-a dezvoltat o rețea solidă, extinsă, din 
care culege informații curente. Nu pierde ore în șir 
cautând pe calculator ci discută regulat cu persoanele 
din rețea. Nu numai că descoperă „fapte’’ dar ajunge 
și să cunoască mai bine lucrurile prin intermediul 
persoanelor din prima line. Nu trebuie să alerge după 
știri pentru că ea primește „ponturi”. Își cunoaște 
bine sursele și acestea, în timp, au dovedit că sunt de 
încredere. 



135/2013

Looking at human networks from a knowledge 
management (KM) perspective, our contacts help 
us gather and capture high-value unpublished 
information, knowledge, perspectives, and insights. 

The challenge is to develop a quality network, 
maintain a growing network, and actively capture 
valuable information and intelligence in a timely way.

While most of us are relatively proficient at gathering 
and managing information from published sources 
and content, people as information sources pose 
particular challenges that can deter us from 
enhancing our networks and gaining the most value 
from them. People who have the desired knowledge 
and expertise aren’t as easily accessible as content 
database searches. Developing relationships and 
expanding our networks aren’t as simple as acquiring 
database subscriptions (and paying for intelligence 
can get you into trouble). 

Gathering and acquiring information doesn’t always 
occur when you need it. And capturing what people 
know, particularly their expertise and perspectives 
(involving what knowledge management 
practitioners call tacit knowledge), can be an art 
form as much as a skill. Actively cultivating and 
managing human network and intelligence sources 
isn’t as simple as opening
published sources. Nevertheless, it’s still possible 
when you apply certain techniques, tools, and 
perspectives.
 

GROWING YOUR NETWORK

Many of us develop our networks organically: we meet 
people as we move through our days, our companies, 

Privind rețelele de relații sociale din perspectiva 
managementului cunoștințelor (MC) relațiile noastre 
ne ajută să obținem informații, cunoștințe, puncte de 
vedere și păreri profesioniste deosebit de valoroase 
care încă nu au devenit publice. 

Important este să dezvoltăm o rețea de calitate, să 
o creștem continuu și să obținem activ informații 
valoroase la momentul oportun. 

Deși cei mai mulți dintre noi sunt competenți și 
culeg și gestionează informații din surse deschise, 
persoanele, ca surse de informații, constituie o 
provocare specială ce ne poate împiedica să ne lărgim 
rețelele și să obținem ce este mai valoros de la ele. 
Persoanele care au cunoștințele și competența pe 
care ni le dorim sunt la fel de ușor accesibile ca și 
bazele de date. Dezvoltarea relațiilor și extinderea 
rețelelor noastre nu este la fel de simplă ca obținerea 
unui abonament la o bază de date (iar a plăti pentru 
intelligence ne poate crea probleme). 

Culegerea și obținerea de informații nu are 
întotdeauna loc când avem nevoie de ele. 
Surprinderea a ceea ce știu anumite persoane, în 
special expertiza și punctele lor de vedere (adică 
ceea ce practicienii din domeniul managementului 
cunoștințelor numesc cunoștințe tacite), poate fi atât 
artă cât și tehnică. Cultivarea activă și gestionarea 
de relații sociale și surse de intelligence nu este la fel 
de facilă ca accesarea surselor deschise. Totuși este 
posibilă folosind anumite tehnici, instrumente și 
privire a lucrurilor în perspectivă.

DEzVOLTAREA PROPRIEI REțELE

Mulți își dezvoltă sănătos rețelele: întâlnim persoane 
pe măsură ce avansăm, ne mișcăm în companie 
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our careers. We create some contacts though 
professional associations and casual introductions, or 
by working with them. As intelligence practitioners 
we understand the need to gather information from 
human sources, and most of us will identify and 
contact experts when we have questions.

The most proactive practitioners make an effort to 
meet people and add them to their network before 
their knowledge and expertise is needed. 

They will also develop relationships and maintain 
them. How many of us can say we are squarely in 
this group? How many of us also consciously apply 
techniques that help us understand and grow our 
networks? Developing relationships and managing 
our networks to their maximum potential require 
balancing needs-based and cooperative approaches. 
Both involve cultivating relationships before any 
intelligence needs arise (if they even do, in some 
cases) and both are proactive. But individuals who 
apply one type of approach often neglect the other.

THE NEEDS-BASED APPROACH

Most of us know the needs-based approach well, even 
instinctively: we need information, we find someone 
who has it, and we try to gather it from them. Those 
who are “thinker” types (from the Myers-Briggs 
Type Indicator concept) may be inclined towards 
the needs-based approach, since they are typically 
swayed more by facts than emotions and they tend to 
develop more pragmatic professional relationships. 
(Contrast this with “feeler” types, who are typically 

și înaintăm în carieră. Ne creăm contacte prin 
intermediul asociațiilor profesionale, când suntem 
prezentați altor persoane sau prin conlucrarea cu 
ele. Ca practicieni ai domeniului de intelligence 
înțelegem necesitatea de a culege informații de la 
surse umane și cei mai mulți dintre noi identifică și 
contactează experți când au probleme.

Cei mai proactivi practicieni depun eforturi pentru a 
întâlni persoane și a le introduce în rețea încă înainte 
ca expertiza și cunoștințele lor să le fie necesare. 

De asemenea, ei vor dezvolta legături cu alte persoane 
și le vor întreține. Câți dintre noi pot spune că nu 
sunt conștienți de aceasta? Câți dintre noi aplică în 
mod conștient tehnicile care ne ajută să înțelegem 
și să ne dezvoltăm rețelele? Dezvoltarea relațiilor și 
gestionarea rețelelor noastre la potențialul lor maxim 
impun realizarea unui echilibru între abordarea 
bazată pe nevoia de informații și abordarea bazată 
pe cooperare. Amândouă implică cultivarea relațiilor 
înainte de apariția unei nevoi de informații (dacă 
chiar se întâmplă în unele cazuri) și ambele sunt 
proactive. Indivizii însă care utilizează una din 
abordări adesea o neglijează pe cealaltă.
 

ABORDAREA BAzATă PE NEVOIA DE 
INfORMAțII

Cei mai mulți dintre noi cunosc bine, instinctiv, 
această abordare: avem nevoie de o anumită 
informație, găsim pe cineva care o are și încercăm 
să o obținem. Cei care aparțin tipului gânditor 
(conform conceptului indicatorului Myers-Briggs) 
s-ar putea să încline mai mult spre această abordare 
deoarece ei sunt interesați mai mult de fapte decât 
de emoții și de dezvoltarea unor relații profesionale 
mai pragmatice. (În contrast cu tipul „simțitor’’ care 
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reacționează mai mult empatic și care în relațiile sale 
folosește în special inteligența emoțională în loc să 
urmărească nevoia de informații, dezvoltarea relației 
fiind aceea care îl conduce). 

Aceia dintre noi care practică abordarea bazată 
pe nevoia de informații cultivă activ relațiile cu 
persoane care au anumite cunoștințe pe care le 
consideră ca fiind valoroase fie pentru momentul 
respectiv fie pentru viitor. Deși practicianului îi este 
clară dimensiunea de valoare a construirii rețelei 
bazate pe nevoia de informații este posibil ca să o 
neglijeze atunci când își construiește propria rețea. 
Cât de des, atunci când ne lărgim grupul de experți, 
urmărim să-l completăm pentru domeniile cheie 
de unde culegem informațiile pe care le prelucrăm? 
Analizându-ne rețelele putem descoperi că le limităm 
din diverse motive (fig. 1). 
 
fIGURA 1: SELECțIA REțELELOR

Mediu. Avem tendința de a ne concentra, inutil, pe 
cei care se află în preajma noastră ? În aria noastră 
de piață?

Sectorul industrial. Există în stocul și lanțul nostru 
de distribuție persoane care știu că sunt neglijați?

Funcționalitate. Avem suficiente contacte cu cei 
din afara ariei noastre de specialitate?

Prin intermediul terților. Pierdem din vedere surse 
cum ar fi reporteri, analiști, experți guvernamentali 
sau experți ce publică în rețelele de socializare ca 
bloggeri sau cei de pe tweeter?

influenced more by empathy and who exercise a 
higher degree of emotional intelligence in their 
relationships. Rather than pursuing an information 
need, developing relationships itself may be the 
driver for them.) 

Those of us who practice the needs-based approach 
actively cultivate relationships with people who 
possess some knowledge that we understand may be 
valuable now or in the future. Although this value-
dimension of needs-based relationship building is 
often clear to the practitioner, it’s possible still to 
be myopic when it comes to developing your own 
network. As we develop our group of expert contacts, 
how often do we examine them for gaps in key areas 
where we gather information and intelligence? In 
examining our networks, we can find that we are 
limiting it in specific ways (see Sidebar 1).

SIDEBAR 1: LIMITING YOUR NETWORKS

Geographically. Do we tend to unnecessarily 
focus on those who are in proximity to us? To our 
market?

Industry sector. Are there those in our supply or 
distribution chain who are in the know that we are 
neglecting?

Functionally. Do we have sufficient contact with 
those outside our own business functions or 
specialties?

By other interested parties. Do we overlook 
sources such as reporters, analysts, government 
experts, or expert social media publishers like 
bloggers and tweeters?
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To find these gaps, we can review our contacts 
database or social media services, like LinkedIn. We 
also do this by asking ourselves additional specific 
questions:

• What types of things do I want to know about my 
industry, macro-economic trends, competitors, 
etc.?

• What types of information or intelligence do I 
find most challenging to acquire?

• Am I missing any valuable perspectives that I 
can’t find in my own organization?

• How well am I overcoming any existing 
or possible blind spots for myself and my 
organization?

The answers to these questions can guide us in 
reaching out to people who can address these issues.

THE COOPERATIVE APPROACH

Compared to the needs-based approach, the 
cooperative approach considers intelligence 
relationship from a 360-degree perspective. In 
developing relationships rather than transactions, 
we continually consider not only short- or longer-
term intelligence needs – if there are even any 
needs defined at the time – but also what value we 
can offer a contact, colleague, or client. The added 
benefit of the cooperative approach is that it also 
inherently helps you maintain your network, which 
we will discuss later. SCIP Fellow Ellen Naylor, who 
has defined and written extensively on cooperative 
intelligence, describes it this way: “Most people in 
business are networking for their benefit only. If you 
don’t give them something back, then they’re out of 

Pentru a descoperi lipsurile din rețea putem să 
ne revedem contactele din baza de date sau de pe 
platformele de socializare cum ar fi LinkedIn. Putem 
face aceasta punându-ne întrebări ca:

• Ce aspecte doresc să cunosc din domeniul 
industriei mele, tendințele macro-economice, 
concurenții etc.?

• Ce tipuri de informații sau intelligence sunt cel 
mai dificil de obținut?

• Neglijez puncte de vedere importante pe care nu 
le pot găsi în organizația mea?

• Cât de bine compensez propriile puncte slabe, 
actuale sau posibile, sau pe cele ale organizației 
mele?

 
Răspunsul la aceste întrebări ne poate ghida în 
căutarea acelor persoane care pot oferi soluții la 
aceste probleme. 

ABORDAREA BAzATă PE COOPERARE

În comparație cu abordarea bazată pe nevoia de 
informații, în această abordare relația de intelligence 
este privită din toate punctele de vedere. În 
dezvoltarea relațiilor, mai mult decât în tranzacții, 
luăm permanent în considerare nu numai nevoile 
pe termen scurt sau mediu de intelligence sau dacă 
există vreo nevoie de intelligence formulată în acel 
moment ci și ce valoare putem atribui unui contact, 
coleg sau client. Beneficiul suplimentar al abordării 
bazate pe cooperare constă în faptul că aceasta, 
datorită caracteristicilor ei, ne ajută să ne menținem 
rețeaua, problemă ce o vom discuta mai târziu. 
Ellen Naylor, membră SCIP, care a definit și a scris 
mult despre domeniul intelligence-ului bazat pe 
cooperare, îl descrie astfel: în afaceri cei mai mulți 
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își constituie rețele de relații numai pentru folosul 
propriu. Dacă celor din rețea nu le oferi ceva în 
schimb, ei o părăsesc. Domeniul intelligence-ului 
bazat pe cooperare înseamnă mutarea accentului 
de pe propria persoană pe o alta. Când faceți acest 
lucru în CI zăgazurile se deschid: când, de exemplu, 
înființați o unitate CI pe neașteptate ies la iveală 
persoane gata să ajute. Persoanele vor recunoaște 
bunele dumneavoastră intenții și vor răspunde la 
ele (Naylor 2006a). Naylor definește trei aspecte ale 
intelligence-ului de cooperare (fig. 2). 

fIGURA 2: TREI ASPECTE CHEIE ALE 
INTELLIGENCE-ULUI COOPERATIV

Preluați conducerea: Preluați conducerea și dați 
exemplu de comportament cooperant, „gândiți-
vă la nevoile altora’’ așa cum fac atât de bine 
bibliotecării.

Conectare: Conectați oamenii între ei. Fiți natural 
și sincer când va conectați. Persoanele care știu să 
facă contacte adevărate nu pun accent pe ceea ce 
se află în ele pentru ei și nu se pun pe ei în centrul 
contactelor. Naylor observa că „aceste persoane 
conectează doi indivizi și apoi se retrag’’. 

Comunicare: Fiți un ascultător atent dar gândiți 
critic. Naylor observa că astfel ni se deschid 
oportunități pentru informații, intelligence și 
opinii : „Cred că există mulți oameni care nu au o 
gândire critică pentru că nu ascultă. Oamenii vor 
vorbi cu dumneavoastră și vor reveni pentru că 
știți să ascultați’’.

Când se adoptă abordarea de cooperare este 
util să angajăm atât abordări individuale cât și 
organizaționale. 

here. Cooperative intelligence involves taking the 
focus off yourself and putting focus on other person. 
In CI, when you do that, the flood gates open: when 
you’re setting up a CI unit, for example, people come 
out of the wood works to help. People will recognize 
your good intentions and they will respond to that” 
(Naylor 2006a). Naylor goes on to define three key 
aspects of cooperative intelligence (see Sidebar 2). 

SIDEBAR 2: THREE KEY ASPECTS Of 
COOPERATIVE INTELLIGENCE

Leadership. Take the lead and serve as an example 
for cooperative behavior: “think of others’ needs, 
like librarians do so well.”

Connection. Connect with people, make 
connections between people, and be natural and 
genuine when we connect. True connectors do not 
focus on what’s in it for them or put themselves 
at the center of connections they make. Naylor 
notes that, even in making introductions, “they 
introduce two people and they get out of the way.”

Communication. Be a good listener and critical 
thinker. Naylor observes that good listening opens 
opportunities for information, intelligence, and 
thinking: “I think so many people are not good 
critical thinkers because they don’t listen. And 
people will talk to you and come back because they 
understand you’re listening.”

In adopting a cooperative approach, it’s helpful 
to employ individual as well as organizational 
approaches. 
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Here’s some ideas to consider.

Put yourself out there

This may seem obvious in general business circles, 
but it is counterintuitive to some intelligence 
practitioners who prefer to work “under the radar.” 

Being “under the radar” may sound protective of your 
interests, but reaching out, sharing your expertise, 
influencing, and being connected are a good ways to 
meet others who are active both inside and outside 
your organization. 

These people have information, possess expertise, 
and can help influence and support your efforts.

Cultivating relationships can expand your 
effectiveness and opportunities, compared to sitting 
at your desk and calling people at your time of need. 
As Naylor puts it, “You are open to new people in 
your network.”

Ask what can I do

By asking yourselves this question, you put yourself 
in a position to engage in the three aspects of 
cooperative intelligence that Naylor outlines: 
leadership, connection, and communication. 

You are expanding your networking and other 
opportunities to influence your organization and to 
generate more effective intelligence through being 
proactive, solution- and action-oriented, creative, 
and influential.

Iată câteva idei pe care trebuie să le avem în vedere:

fii și tu acolo! 

Acest lucru pare evident în cercurile de afaceri dar 
pentru unii practicieni ai domeniului de intelligence 
care preferă să lucreze „sub radar” pare o metodă 
contraintuitivă. 

A fi „sub radar”poate părea o măsură de protecție 
a intereselor dumneavoastră dar a te extinde, a face 
schimb de experiență, a influența, a fi conectat sunt 
modalități utile de a întâlni persoane care sunt active 
atât în interiorul cât și în exteriorul organizației 
dumneavoastră. 

Aceste persoane au informații și expertiză și pot 
influența și sprijini activitatea dumneavoastră.

Cultivarea relațiilor poate să vă sporească eficiența 
și șansele spre deosebire de cazul când stați la birou 
și contactați diverse persoane numai în momentul 
când aveți nevoie. Adică, așa cum spune Naylor: 
„sunteți deschiși să primiți persoane noi în rețeaua 
dumneavoastră”.

Întrebați-vă ce puteți face?

Punându-vă această întrebare vă puneți în situația de a 
vă angaja în unul din cele trei aspecte ale intelligence-
ului bazat pe cooperare pe care le prezintă Naylor: 
conducere, conectare și comunicare. 

Vă extindeți rețeaua de comunicare și alte oportunități 
de a va influența organizația și de a genera intelligence 
mai eficient fiind proactiv, orientat pe soluție-și-
acțiune, creativ și influent.
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Rețea pentru a aborda vulnerabilitățile organizației

Identificând zonele de vulnerabilitate ale organizației 
dumneavoastră puteți constitui rețele mai bune 
de relații sociale care pot aborda aceste zone prin 
intermediul CI. Dacă, de exemplu, organizația 
dumneavoastră se confruntă cu o amenințare pe nișa 
ei de piață, vă puteți concentra eforturile intelligence-
ului bazat pe cooperare atât în interior cât și în 
exterior. Culegerea de informații dintr-o varietate de 
surse relevante generează abordări și recomandări 
mai bune și influențează decizia managementului. 

La modul ideal, în loc să puneți cap la cap surse care 
înțeleg piața, produsele de dezvoltare, factorii macro 
ai mediului, etc puteți avea deja experții incluși în 
rețeaua dumneavoastră.

Adoptând această abordare s-ar putea să fie necesar 
să solicitați atât sprijinul experților dumneavoastră 
în intelligence cât și al acționarilor pentru a realiza 
schimbările necesare. Prin asocierea acestor eforturi 
în beneficiul organizației va fi mai ușor nu numai 
să construiți rețeaua ci și să obțineți sprijin pentru 
eforturile dumneavoastră generale de intelligence.

Cultivați cultura de cooperare

Cooperarea este eficientă când este larg sprijinită și 
exersată de organizații. În primul rând prezentați-vă 
colegilor dumneavoastră. Apoi, eforturi simple, cum 
ar fi să cereți colegilor să vă prezinte contactele lor, vă 
pot ajuta să vă construiți rețeaua. Crearea unui mediu 
în care să puteți fi prezentat contactelor și să puteți 
face schimburi de informații poate facilita accesul la 
informații, intelligence și resurse în interiorul sau în 
afara organizației dumneavoastră. 

Network to address your organizational 
vulnerabilities

By identifying areas where your organization is 
weak, you can build better human networks that can 
address those areas through competitive intelligence. 
For example, if your organization’s is facing a threat 
to your market share, you can focus your cooperative 
intelligence efforts both internally and externally. 
Gather intelligence from a wide range of relevant 
and existing sources generates better insights and 
recommendations, and influences management 
decisions.

Rather than having to assemble sources that 
understand the market, product development, 
macro- environmental factors, etc., ideally you would 
have already included these experts in your network. 

This approach may also require you to gain the 
cooperation of your intelligence champions and 
stakeholders in order to effect the necessarily 
changes. By tying your efforts to the benefit of the 
organization, it can be easier to build your network 
and to gain support for your overall intelligence 
efforts.

Cultivate a culture of cooperation

Cooperation is more effective when it is broadly 
supported by and practiced through an organization. 
First, introduce yourself to your colleagues. Next, 
simple efforts such as asking colleagues to introduce 
you to their contacts can help you build your 
network. Creating an environment in which making 
introductions and exchanges is commonplace can 
help facilitate access to information, intelligence, and 
resources throughout your organization and beyond. 
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Modalități de a realiza aceasta înseamnă și lansarea 
unui program care promovează valoarea cooperării 
prin implementarea de tehnologii care sprijină 
rețeaua internă de comunicații (voi reveni asupra 
subiectului), producând exemple și tehnici pentru 
implicarea în aceste activități și recunoașterea celor 
care procedează așa. 

Naylor observa că cel mai adesea „oamenii sunt 
recompensați pentru că sunt alături de propriul lor 
grup de lucru” (Naylor 2006a). 

Dacă nu este posibilă o profundă schimbare culturală 
atunci asociați-vă cu cei care stabilesc contacte: cei 
care au legături personale foarte bune și care activ îi 
conectează și pe ceilalți. Ei vă pot asigura sprijinul 
în cadrul organizației dumneavoastră și vă pot 
eficientiza propriile eforturi. 

Cunoscându-i pe cei care în organizația dumnea-
voastră au contacte este esențial să ajungeți și să cu-
noașteți persoane cheie din rețea care la rândul lor își 
au propriile rețele mai mari decât cele ale unei per-
soane obișnuite și, esențial, mai importante.

CUM ARATă HARTA SOCIALă A RELAțIILOR 
DUMNEAVOASTRă?
 
Indiferent de abordare, bazată pe nevoia de informații 
sau pe cooperare, trebuie să fim mai proactivi în 
ceea ce privește managementul persoanelor și să 
înțelegem mai bine lipsurile din rețeaua noastră de 
relații sociale. 

Pentru a realiza acest lucru putem alcătui hărți 
sociale care presupun prezentarea rețelei noastre de 
relații personale pe o hartă. Unii dintre noi folosesc 
deja această metodă pentru a analiza relațiile 

Some ways to accomplish this includes launching 
a program that promotes the value of cooperation, 
implementing technology that supports internal 
networking (more on this later), providing examples 
and techniques for engaging in these practices, and 
recognizing participants for doing so.

Naylor observes that too often, “people are being 
compensated for keeping to their own work groups” 
(Naylor 2006a). 

If widespread cultural change isn’t possible, then 
align yourself with individuals who are connectors: 
those who are personally well-connected and actively 
connect others. They can provide you support in 
your organization and help you expand beyond your 
own efforts. 

By understanding who the connectors are in your 
organization, you are essentially tapping network 
hubs who have their own networks which are larger 
than those of the average person, often by orders of 
magnitude.

WHAT DOES YOUR SOCIAL MAP LOOK LIKE?

For either needs-based or cooperative approaches, we 
have to be more proactive about people management 
and gain a clearer understanding of the gaps in our 
human network. 

To accomplish this we can employ social maps, 
which involves mapping out our human network. 
Some of us already do this to analyze competitor 
relationships, but how many of us turn this technique 
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concurenților dar oare câți dintre noi folosesc această 
tehnică și pentru ei? Realizarea de hărți sociale sau 
relații poate fi o activitate simplă sau complexă în 
funcție de nevoi și resurse. Începeți prin a vă pune pe 
dumneavoastră în mijlocul unei coli de hârtie trasând 
un punct, o formă sau un grafic, apoi desenați harta 
relațiilor dumneavoastră care derivă din acestea, 
inclusiv nodurile (personale) și legăturile/relațiile cu 
dumneavoastră.

Făcând acest lucru puteți vizualiza nodurile (printr-
un cod de culori sau mărime) și tipurile de relații 
(folosind linii continue sau punctate) în funcție de 
frecvența contactului, profunzimea sau încrederea 
în relație sau alte dimensiuni, inclusiv personale, pe 
care ați dori să le cunoașteți mai bine. 

Aceasta vă va ajuta să depistați ce lipsește din rețea 
sau care sunt slăbiciunile acesteia (a fi organizat 
înseamnă a utiliza diverse nivele de informații sau 
date pentru fiecare dimensiune).

Vă puteți extinde harta relațională incluzând relațiile 
contactelor dumneavoastră, în felul acesta veți 
înțelege mai bine rețelele lor precum și gradul în care 
dumneavoastră sunteți legat de alte persoane. Această 
abordare vă poate ajuta să identificați cu ce persoane 
vă pot pune în legătură contactele dumneavoastră. 

Diverse softuri de alcătuire a hărții și instrumente 
pentru diagrame vă pot fi de folos în alcătuirea 
hărților sociale și de relații cum ar fi o sursă deschisă 
ca Graphiz și Pajek (o listă surprinzătoare se găsește 
pe site-ul CASOS). 

Puteți folosi de asemenea sistemul organizației 
dumneavoastră de gestionare a relațiilor cu clienții 
sau softurile de vânzări, dar creionul sau pixul pe 
hârtie pot constitui un bun început.

inward? Social or relationship mapping can be simple 
or complex, depending on your needs and resources. 
Start by depicting yourself in the middle of a page by 
drawing a point, shape, or graphic, then draw a map 
of your network emanating from this, including its 
nodes (the people) and links (your relationships). 

As you do this, you can visually depict your nodes 
(through color coding/sizing) and the types of 
relationships (using solid or dotted lines) you have 
according to frequency of contact, the depth or trust 
in the relationship, or another dimension, including 
people you would like to know or know better. 

This helps you identify where your gaps or weaknesses 
are. (To keep organized, this may require the use of 
informational/data layers for each dimension.)

You can also extend your network map by drawing 
your contacts’ relationships to better understand 
their networks, as well as how you are linked to 
other people by degrees. This approach can help 
you identify people where your contacts can provide 
introductions. 

Various network mapping software and diagramming 
tools can help develop social or relationship 
maps, such as open source Graphiz and Pajek. (A 
comprehensive list is available at the CASOS site.) 

You can also use your organization’s customer 
relationship management (CRM) or sales software, 
but a simple pen to paper or stylus to tablet can be 
a good start.
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RELAțIONAREA PRIN REțELE DE 
SOCIALIzARE

Dacă nu puteți realiza imediat hărți sociale dar doriți 
să identificați lipsurile din rețeaua dumneavoastră 
folosiți recomandările rețelelor de socializare. 
LinkedIn, de exemplu, recomandă automat, ținând 
cont de interese comune, pregătire profesională 
și gradul de diferențiere față de acestea, persoane 
cu care vă puteți conecta. Puteți folosi LinkedIn și 
pentru a căuta recomandări. 

Nu numai că aceste instrumente sunt la fel de 
eficiente ca și hârtiile sociale dar pot să vă ofere și 
sugestii care să vă ajute să descoperiți - și să realizați- 
contacte sigure.

Când apelați la o rețea de socializare apelați din 
motive serioase. Persoanele pe care le contactați însă 
pot deveni cu ușurința persoane ce colecționează 
contacte și deci nu sunt utile pentru constituirea 
unei rețele de calitate. Adesea, este mai ușor să te 
concentrezi pe numărul contactelor decât pe calitatea 
relației cu acestea. 

Când realizați un contact, luați mai întâi în 
considerare posibilitățile acestuia. Unele persoane 
refuză contactul datorită unor cereri superficiale. 
Dacă nu cunoașteți persoana, o cerere superficială 
de contact poate fi respinsă. Fiți clar în privința 
conectării și a motivului pentru care doriți să fiți in 
contact. Ca introducere, puteți solicita un contact 
reciproc. 

Cînd faceți cererea de conectare, evitați textele 
automate oferite de serviciul de socializare. Arătați 
un interes sincer: furnizați motive concrete pentru 
conectare și/sau interesele dumneavoastră, referiri la 
activitatea lor (fiți explicit dacă puteți) sau la interese 

NETWORKING THROUGH SOCIAL 
NETWORKS

If you can’t put social mapping into practice right away 
but you would like to identify gaps in your network, 
use a social network’s linking recommendations. 
LinkedIn, for example, automatically makes 
recommendations for people to link to, based on 
common interests, background, and your degrees of 
separation from them. You can also use LinkedIn to 
search actively for recommendations. 

While these tools are by no means as comprehensive 
as social mapping, they can provide you with 
suggestions that help you think – and link – beyond 
the obvious.

When reaching out via a social network service, link 
for the right reasons. People connecting can easily 
become people collecting, which will not help you 
build a quality network. It’s easy to focus too much 
on the number of people with whom you’re linked, 
rather than the quality of your relationships. 

When you’re considering sending someone a request 
to link, first consider their perspective. Some people 
are turned off by superficial link requests. If you don’t 
know someone, a generic request to link may not be 
accepted. Be specific about your connection and why 
you want to be in contact. You can also ask a mutual 
contact for an introduction.

When requesting to link, avoid using the autotext 
provided by the social networking service. 
Demonstrate genuine interest: provide concrete 
reasons for linking and/ or your affiliations, 
reference their work (be specific, if you can) or 
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reciproce sau interese pe care le-ați avut. Evidențiați 
ceea ce aveți în comun și nu ceea ce doriți de la o 
potențială relație.

Gândiți-vă la o persoană care primește multe cereri 
de conectare, adesea de la persoane complet străine. 
Este important să fiți altfel decât ceilalți. Dacă 
aceasta este o relație pe care doriți să o construiți, nu 
formulați la început nici o cerere. Dacă veți proceda 
așa, să nu vă așteptați la un răspuns, mai ales în cazul 
profesioniștilor foarte ocupați care, permanent, 
primesc astfel de cereri. 

fIGURA 3:
INSTRUMENTE PENTRU CREAREA 
REțELELOR DE RELAțII

Graphiz  www.graphviz.org
Jive Software www.jivesoftware.com
Pajek  http://pajek.imfm.si/doku.php
Socialtext www.socialtext.com
Telligent  http://telligent.com

De asemenea nu vă bazați pe alertele mediilor 
de socializare pentru a vă menține relația cu cei 
pe care i-ați contactat. Citirea de către contactele 
dumneavoastră-în caz că o fac - că tocmai v-ați 
upgradat secțiunea experiențelor și ați fost la 
conferința SCIP nu constituie o relație. Contactul 
personal direct însă contează. 

Organizațiile mari își pot crea rețele interne de relații. 
Așa cum cunosc profesioniștii MC, instrumentele de 
inițiative sociale îndrăznețe, cum ar fi comunitatea 
de practică (CoP) și wikis, pun pe oameni în contact 
pentru schimburi de experiență și colaborare. Astfel 
de instrumente ca Jive Software, Socialtext (care 
cuprinde și realizarea de hărți) și Telligent (care 

something they’ve posted, mention mutual interests 
or interesting work you’ve done. Focus on what you 
have in common rather than what you want from 
your potential relationship.

Consider the position of a person who receives many 
link requests, often from strangers. It’s important 
for you to stand out from the crowd. If this is a 
relationship you want to build, try not to ask for 
something from them immediately. If you do ask for 
something from the outset, don’t expect an answer, 
especially from busy professionals who receive these 
types of requests regularly.
 

SIDEBAR 3:
NETWORKING TOOLS

Graphiz  www.graphviz.org
Jive Software www.jivesoftware.com
Pajek  http://pajek.imfm.si/doku.php
Socialtext www.socialtext.com
Telligent  http://telligent.com

Also, don’t rely on social media alerts to keep you 
visible to people with whom you’re linked. Your 
connections reading – even if they do – that you just 
updated your experience section and traveled to the 
SCIP Conference doesn’t build relationships. Direct 
personal contact still matters.

Larger organizations can also create internal social 
networks. As KM professionals know, enterprise 
social tools like communities of practice (CoP) 
and wikis bring people together for exchanges and 
collaboration. Enterprise social networking tools 
like Jive Software, Socialtext (which also includes 
social mapping), and Telligent (which, in addition to 
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enterprise, offers business community networking), 
combine features we find from public social network 
services (like Facebook) with a business focus (see 
Sidebar 3).

MEET PEOPLE

As Woody Allen famously said, “Eighty percent of life 
is just showing up.” While our work in competitive 
intelligence involves a large amount of research, 
analyzing, and thinking in general, we need to be 
where people are. 

With the ease of using social networking and 
communication technology, it’s tempting to let 
live discussions and in-person meetings fall by the 
wayside. Yet we are still social creatures who respond 
to person-to- person connections and social cues. It’s 
easier to forget a name than to forget a face.

This approach includes attending SCIP Chapter 
meetings. Being an intelligence practitioner means 
being plugged into the competitive intelligence 
community, as well as your company’s industry. 

Some practitioners are concerned about being 
too involved in the chapter community, at the 
(perceived) risk to the intelligence efforts for their 
organization. However, the risk of not learning the 
best and innovative practices from our professional 
network is greater than what your competitors can 
glean from you. 

After all, you’re an intelligence pro… you know what’s 
actually usable intelligence and what you should or 
shouldn’t say. Even if a meeting topic isn’t relevant 

pe lângă inițiativă oferă și rețea de relații pentru 
afaceri) combină caracteristicile serviciilor publice 
ale rețelelor de socializare (ca Facebook) cu accent 
pe afaceri (fig.3).

ÎNTâLNIțI OAMENI

Așa cum a afirmat Woody Allen „viața nu este altceva 
decât 80% aparență”. Dacă activitatea noastră de CI 
presupune o mare cantitate de cercetare, analiză și 
reflecție în general, trebuie să ne aflăm acolo unde 
sunt oameni. 

Faptul că tehnologiile de comunicare și rețelele de 
socializare ne ușurează munca suntem tentați să 
renunțăm la discuțiile directe sau să considerăm 
întâlnirile față în față inutile. Totuși suntem încă 
ființe sociale care răspund la legăturile față în față și 
la solicitările societății. Este mai ușor să uiți un nume 
decât o față. 

Această abordare include și reuniunile importante, 
oficiale, ale SCIP. A fi un profesionist al domeniului 
intelligence înseamnă a fi conectat la comunitatea de 
CI precum și la domeniul companiei din care faci 
parte. 

Unii profesioniști sunt atât de preocupați să fie cât 
mai implicați în comunitatea mamă încât riscă 
(efect constatat) să submineze eforturile pe linie de 
intelligence ale propriei organizații. Astfel, este mult 
mai riscant să nu aflăm cele mai bune și mai inovative 
practici din propria rețea de relații profesionale decât 
ceea ce concurența poate deduce din acestea. 

În definitiv sunteți profesioniști ai domeniului 
intelligence și știți ce este intelligence-ul util și ce 
trebuie sau nu să spuneți. Chiar dacă tema unei 
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reuniuni nu răspunde nevoilor dumneavoastră 
sociale și de relații, totuși toate reuniunile importante 
ale SCIP presupun realizarea unor rețele de 
socializare. Sunteți prea ocupați ca să participați? Mă 
voi ocupa și de acest aspect.

ÎNTREțINEREA REțELEI

Oare nu ni se întâmplă adesea să aflăm despre o 
persoană numai în momentul în care are o anumită 
problemă sau când este în căutarea unui loc de 
muncă? Este adevărat că în al doilea caz aceasta se 
datorează faptului că acum au timp să-și acceseze 
propria rețea dar, cel mai adesea, accesăm rețelele 
altora când căutam ceva. 

Parafrazând o veche zicală putem spune: necesitatea 
este mama contactelor. Cum putem deveni mai 
eficienți în întreținerea relațiilor și adoptarea unei 
abordări bazate pe cooperare?

Întrețineți inteligent contactele

Instrumentele pentru a realiza acest lucru sunt chiar 
posibilitățile oferite de softul dumneavoastră, de 
email/contact, smartphone, instrumentele publice 
sau antreprenoriale ale rețelelor de socializare 
precum și cele CRM. Instrumentele de contact au 
acum funcții multiple, pe lângă aceea de stocare a 
informațiilor referitoare la contacte. 

Multe cuprind prezentări de contacte, profile 
și preocupări, activități profesionale precum și 
atenționări pentru zile de naștere sau pentru alte 
momente în care doriți să contactați o anumită 
persoană. Folosind această abordare puteți stabili 
un calendar pentru a intra în legătură cu o anumită 
persoană ceea ce face ca timpul de la un contact la 

to your current needs, all SCIP chapter meetings 
involve networking. Too busy? I’ll address that later.

MAINTAINING YOUR NETWORK

How often do we only hear from people when they 
have a specific question or only during their job 
hunt? Granted, the latter may be in part due to their 
having the time to reach out to their network; but too 
often we’re better at reaching out to others when we 
are seeking something. 

To play on the adage: Necessity is the mother 
of introduction. How can we become better at 
maintaining relationships and adopting a cooperative 
approach?

Maintain your contacts mindfully

The tools to accomplish this are standard features 
in our email/contacts software, smartphones, public 
and enterprise social networking tools, as well as 
sales and CRM tools. Contacts tools now go well 
beyond just storing contact information. 

Many also include contact history, profiles and 
interests, professional activities, as well as alerts for 
birthdays and other times you may want to make 
contact with an individual. Using this approach, 
you can establish a schedule for reaching out to an 
individual, which can prevent too much time passing 
between connections. A power networker I know 
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altul să nu fie prea lung. Cunosc o persoană foarte 
eficientă în a-și menține propria rețea de relații, 
având contacte de când era student, pornind de la 
o schemă de lucru cu mult timp înainte ca apariția 
instrumentelor mediilor de socializare să devină ceva 
obișnuit. 

Cu resurse minime, aceasta își poate contacta 
persoanele cu ocazia zilelor de naștere, schimbării 
slujbei și a unor realizări importante ca în cazul în 
care persoanele respective sunt mediatizate etc.

Baza sa solidă de date îl ajută să se organizeze, să 
își reamintească și să îmbogățească posibilitățile 
instrumentelor platformelor de socializare deoarece 
unele din acestea nu sunt suficient de sensibile pentru 
a permite anumite mențiuni necesare.

Nu vă limitați numai la rețele de socializare

Datorită răspândirii rețelelor de socializare este ușor 
să fii atât pe o rețea de socializare cât și să te conectezi 
cu persoane printr-o rețea de relații. 

Relațiile nu se stabilesc prin contactare reciprocă 
iar conectarea poate avea semnificații diferite de 
la o persoană la alta. Nimic nu poate totuși înlocui 
construirea și consolidarea unei relații. Stabiliți 
un contact direct cu persoanele care au aceleași 
preocupări sau afinități ca dumneavoastră. În sfârșit, 
discutați cu ele la telefon sau întâlniți-le.

Împărtășiți experiența proprie

Când sunteți în contact cu oamenii nu vă temeți 
să împărtășiți idei profesionale personale, 
activități profesionale (atât cât permite angajatorul 
dumneavoastră) și realizări. Făcând cunoscut 
faptul că sunteți preocupat, cunoscător și doritor să 

has maintained his contacts since business school, 
starting with a spreadsheet well before social media 
tools were commonplace. 

He would at least personally contact people on their 
birthdays, job changes and important achievements, 
when someone has made the news, etc. 

His eventual database helps him organize, remember, 
and supplement the features of social media tools, 
since many of these tools aren’t flexible enough to 
allow for some necessary notations.

Go beyond social networking

With the widespread adoption of social networks, it’s 
easy to equate being on a social network and linking 
to people through networking. 

Relationships aren’t built on mutual linking, and 
being linked can take on more significance to some 
people than others. Nothing replaces building and 
reinforcing relationships, however. Make direct 
contact with people with whom you share an interest 
or have an affinity. Ultimately, talk with them by 
phone or ideally meet with them in person.

Share your expertise

When in contact with people, don’t be afraid to share 
your professionals perspectives, professional activities 
(as your employer permits), and achievements. 
Letting people know that you are engaged, insightful, 
and willing to share reminds them that you are 
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interested in contributing, that you’re creating more 
than a one-directional relationship.

Consider other people’s perspectives

With the casual and often spontaneous nature of 
social networks, it’s easy to let our guard down and 
feel too comfortable when we’re participating in a 
group. In competitive intelligence, we often need 
to understand situational realities and “tell it like 
it is.” However, as many seasoned professionals 
understand, intelligence also anticipates and respects 
differing perspectives. 

As we develop a rapport with new acquaintances and 
old friends alike, it’s important for us to remember 
that a diversity of backgrounds, experiences, and 
perspectives exist in our intelligence, industry, and 
other professional communities.

As we share our opinions and expertise online and 
en mass, we should maintain a professional tone and 
avoid:

• Engaging in pure self-promotion.

• Sharing political/social views that are immaterial 
to CI and business analysis.

• Diminishing or insulting other professions, 
professionals, and groups of people.

In general, we should consider how our posts may 
read from a range of perspectives, especially given 
the global nature of many social media groups.

These suggestions seem obvious, but professional 
network forums are littered with examples of them, 

împărtășiți din propria experiență atrageți atenția că 
sunteți interesat să vă aduceți contribuția și nu doriți 
să creați o relație unidirecțională.

Luați în considerare diverse perspective

Dat fiind caracterul neoficial, adesea spontan al 
rețelelor de comunicații sociale, este ușor să vă 
relaxați și să vă simțiți foarte confortabil când sunteți 
într-un grup. În CI este adesea necesar să înțelegem 
cum este cu adevărat o situație pentru a o prezenta 
așa cum este. Totuși așa cum știu mulți profesioniști 
experimentați, intelligence-ul anticipează și respectă 
păreri diferite. 

Pe măsură ce dezvoltăm raporturi atât cu persoane 
noi cât și cu prieteni vechi este important să nu uităm 
că există o varietate de profesii, experiențe și păreri 
în domeniul intelligence-ului din industrie și din alte 
comunități profesionale.

Când împărtășim on-line și en mass părerile 
și experiența noastră trebuie să folosim un ton 
profesional și să evităm:

• Să ne autopromovăm.

• Să promovăm puncte de vedere sociale sau 
politice fără relevanța pentru domeniul sau 
analiza CI pentru afaceri.

• Să denigrăm sau insultăm alte profesii, 
profesioniști și grupuri de persoane.

În general, ar trebui să ne gândim cum vor fi înțelese 
postările noastre dintr-o varietate de perspective, în 
special datorită caracterului globalizat al platformelor 
de socializare.

Aceste sugestii par banale dar forumuri profesionale 
ale rețelelor de relații abundă în astfel de exemple 
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negative iar ceea ce postăm devine o dovadă scrisă. 
Limitele inerente ale celor mai multe instrumente ale 
platformelor de socializare pot spori șansele noastre 
de a nu fi înțeleși corect și de a rata oportunități. Dacă 
ne străduim să fim cât mai profesioniști putem să ne 
construim o reputație și să stimulam construirea 
relațiilor.

Trimiteți circulare, faceți-vă blog, podcast etc.

Mulți consultanți o fac și atunci de ce nu și 
dumneavoastră? Dacă timpul este un factor atunci 
țineți pasul. În loc să scrieți pe blog zilnic, încercați 
săptămânal și, atât timp cât vă conectați, nu este 
necesar să produceți ceva special după un anumit 
orar. Dacă puteți produceți ceva ocazional sau chiar 
anual. Mulți dintre colegii dumneavoastră trimit 
felicitări cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an în 
timp ce mulți dintre noi suntem presați de timp în 
aceste momente și nu facem acest lucru. Nu este 
nici o problemă: trimiteți mesajul dumneavoastră la 
începutul noului an sau când vă permite timpul.

Nu aveți nimic de spus? Gândiți-vă atunci să 
împărtășiți din ceea ce ați făcut din punct de 
vedere al dezvoltării profesionale și importanța 
acestor realizări pentru activitatea dumneavoastră, 
părerile pe care le aveți despre evenimente curente 
care se referă la afaceri și intelligence, o anecdotă 
profesională amuzantă și inteligentă sau o caricatură 
pe care ați găsit-o, respectând desigur drepturile de 
copyright. Remarcați-vă și conectați-vă.

NU SUNT UN TIP SOCIABIL 

Rețelele de relații cer efort. Uneori nu suntem dispuși 
să-l facem iar alții pur și simplu nu doresc să facă 
acest efort. Dacă nu vi se potrivește încercați să 

and what we post becomes a matter of record. The 
inherent limitations of many social media tools 
(or just the digital realm in general) can increase 
our chances for misunderstandings and missed 
opportunities. Putting our most professional foot 
forward helps build our reputation and fosters our 
relationship-building.
 
Start a professional newsletter, blog, podcast, etc.

Many consultants do it and why shouldn’t you? If 
time is a factor, pace yourself. Rather than blogging 
daily, try weekly or tweet on-the-fly. As long as you 
connect, you don’t need to produce something on a 
specific schedule. If you can produce something only 
occasionally (or even annually), try a newsletter. 
Many of our colleagues send year-end holiday 
greetings, while many of us are time-pressed during 
the season and don’t. No problem – send out your 
letter at the beginning of the New Year or another 
convenient time when you have more space in your 
schedule.

Nothing to say? Consider sharing what you’ve done 
in terms of professional development and its value 
to your work; your perspectives on current events 
as they relate to business and intelligence; or a funny 
or insightful professional anecdote or cartoon you’ve 
come across (respecting copyright, of course, and 
viral email forwards don’t count). Stand out and 
connect.

BUT I’M NOT THE “SOCIAL TYPE”….

Networking takes effort. Sometimes we don’t feel like 
it and some of us simply don’t like it. If networking 
isn’t natural to you, try viewing this as developing a 
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new habit. Set goals for networking to broaden your 
techniques and experiences. Adopt some simple 
practices and actively apply them for a month, 
enough time to see some benefits and to establish 
these practices.

As you engage new people, try “warming up” 
by talking to people with whom you’re already 
comfortable in order to put you in the proper frame 
of mind. When you don’t feel like talking with people 
(and we all feel this way sometimes), it shows.

Begin with email or a professional social network 
tool, if you are uncomfortable interacting in person 
or if you are unsure of yourself. People who are new 
to competitive intelligence may not want to feel 
exposed for what they don’t know. Some people may 
also not feel verbally at ease. 

Try monitoring the conversations in social network 
groups or forums for a while. Watch what others 
are posting and doing, particularly those who are 
active (often the connectors) or who are one of those 
individuals you want to know.

Build your confidence by interacting with people, 
showcasing your expertise or knowledge, or 
expressing your opinion, then expand from there: 
pick up the phone to introduce yourself to someone 
you’ve been in contact with online or arrange to meet 
at a professional event. (You can start small with your 
local SCIP Chapter’s LinkedIn Group, for example.)

If asking questions or supporting other people’s 
comments is more to your comfort and liking, 
groups and forums are terrific for that, too. Start 
by connecting with people you already know and 
like. Put yourself out there to connect. If you’re 

priviți această activitate ca pe un obicei nou. Stabiliți-
vă obiective pentru a vă putea îmbunătăți tehnicile 
și experiențele. Adoptați practici simple și aplicați-le 
permanent timp de o lună, timp suficient pentru a 
observa beneficiile acestora și a vă definitiva tehnicile. 

Deoarece trebuie să contactați persoane noi, faceți 
încălzirea dialogând cu persoane pe care le cunoașteți 
pentru a fi într-o dispoziție potrivită. Dacă nu sunteți 
dispuși să dialogați (toți simțim aceasta din când în 
când) aceasta se simte.

Începeți cu un email sau cu un instrument de 
socializare profesională dacă nu sunteți dispus să 
interacționați personal sau sunteți nesigur. Persoanele 
noi în domeniul CI s-ar putea să se teamă că va ieși 
la iveală lipsa lor de cunoștințe. Alte persoane nu se 
exprimă cu ușurință oral. 

Urmăriți un timp conversații ale grupurilor sau 
forumurilor de socializare. Urmăriți ce postează și ce 
fac alții (adesea intermediarii contactelor) sau cine 
sunt persoanele pe care doriți să le cunoașteți.

Deveniți mai încrezător interacționând cu diverse 
persoane, prezentându-vă experiența sau cunoștințele 
sau exprimându-vă părerea și apoi puteți merge mai 
departe sunând și prezentându-vă persoanei pe care 
tocmai ați contactat-o on-line sau puteți aranja o 
întâlnire la un eveniment profesional (puteți porni la 
început de la grupul LinkedIn al organizației locale 
SCIP). 

Dacă a pune întrebări și a sprijini comentariile 
altor persoane și a stabili legături vă este mai ușor, 
atunci grupurile și forumurile sunt ocazii excelente. 
Începeți prin a contacta persoane cunoscute care 
vă plac. Oferiți-vă pentru a fi conectat. Dacă nu vă 
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simțiți confortabil să postați sau să transmiteți prin 
serviciile de socializare, încercați un contact direct 
cu persoanele respective. Urmăriți ce postează alții, 
apoi țineți legătura cu ei prin email sau personal prin 
rețeaua de socializare. Observațiile sau aprecierile 
sunt o bună dovadă de profesionalism și realizarea 
unui contact personal este un mod eficient de 
stabilire a unei relații. Stabiliți-vă obiective pentru a 
vă îmbunătăți tehnica și experiența.

DAR ASTA CERE TIMP

Adoptarea de practici de socializare proactive 
cere timp și poate lăsa impresia că o abordare mai 
proactivă sau bazată pe cooperare va produce puține 
beneficii față de efortul depus. În definitiv nu este 
mult mai ușor să contactăm direct persoanele când 
avem nevoie de informații? Trebuie totuși să luăm 
în considerare timpul pe care îl consumăm pentru a 
urmări informația sau intelligence-ul cînd ar fi mult 
mai ușor să le obținem de la persoane care se bucură 
că-i contactăm și de la o rețea solidă care are deja 
informația pe care o dorim. 

Dacă nu suntem conectați, nu cunoaștem persoanele 
potrivite, nu suntem în rețea, ratăm ocazii pentru 
intelligence, inclusiv pe acelea pe care ni le poate 
furniza rețeaua noastră fără să le solicităm. Este 
necesar să adoptăm toate metodele menționate mai 
sus, desigur, selectiv, cele care se potrivesc stilului, 
nevoilor, surselor și obiectivelor dumneavoastră. 
Dacă adoptați aceste metode presiunea factorului 
timp se reduce și se instalează eficiența. După 
realizarea unei hărți sociale nu mai aveți nevoie decât 
ocazional să o aduceți la zi. Când sunteți conectat la 
rețelele de socializare, trebuie numai să aruncați o 
privire pentru a evalua și a răspunde cum puteți și 
când doriți. 

uncomfortable with posting or broadcasting to 
social networking services, try engaging people 
directly. Monitor what others are posting, then 
follow up with them via email or privately through 
the social network service. Notes of appreciation are 
good calling cards, and reaching out personally to 
introduce yourself is an effective way to establish a 
relationships. Set goals for networking to broaden 
your techniques and experiences.

BUT THIS TAKES TIME…

Adopting proactive networking practices takes time 
and it may seem that a more proactive or cooperative 
approach will generate insufficient returns for our 
investment. After all, isn’t more efficient to contact 
people when we want information? What we need to 
consider, however, is the time that we spend chasing 
information and intelligence, when it could be more 
easily obtained from people happy to hear from us 
and through a robust network that already holds the 
information you want. 

By not being connected, knowing the right people, 
and being in the loop, we also risk missing intelligence 
opportunities, including those that our network can 
supply us without being asked. It isn’t necessary to 
adopt all the above methods, only the ones that will 
suit your workstyle, needs, resources, and goals. As 
you adopt these methods, the time factor diminishes 
and efficiency takes hold. Once you establish a social 
map, it only needs occasional updating. When you’re 
plugged into social networks, you only need to scan 
for new developments and respond, as you can and 
wish. 



315/2013

When you (and better yet, your organization) 
practice systematic networking – especially through 
an enterprise software tool – contacts’ profiles, 
activities, communications are readily available, 
and getting in touch can be even effortless. When 
you establish a networking habit, you can save time 
and see greater benefits to your intelligence practice. 
When starting, the trick is not adopt too many 
methods at once. As we do what we can and see 
more benefits, opportunities, and time-savings, we 
can expand our efforts. Once you establish a robust 
network and put your tools and techniques in place, 
growing and maintaining your network gets easier.

INTELLIGENCE IS ABOUT PEOPLE

Given our workplace demands and the nature of 
competitive intelligence practice today, it’s easy 
to lose sight of our need to cultivate our network 
in order to stay in the loop, to develop our stable 
of trusted colleagues, sources, and experts, and to 
gain the necessary perspectives to understand and 
anticipate our competitive environment. It takes time 
and effort. Not doing so, however, can have a greater 
cost:

• We may exclude ourselves from picking up 
trends and seeing developments.

• It can take longer to track down reliable, trusted, 
and timely information and intelligence – 
especially at critical times.

• We may miss opportunities for developing our 
own intelligence practices.

As we seek to become more effective intelligence 
practitioners, we only need to remember that we are 

Când dumneavoastră (și încă și mai bine organizația 
dumneavoastră) folosiți sistematic rețele de 
socializare - utilizând în special ca instrument un 
soft de afaceri - profilele contactelor, activitățile, 
comunicarea sunt pregătite iar conectarea se face fără 
efort. Când vă formați o rutină în utilizarea rețelelor 
de socializare economisiți timp și aveți mai multe 
beneficii pentru activitatea dumneavoastră practică 
în domeniul intelligence. La început nu trebuie să 
folosiți mai multe metode în același timp. Pe măsură 
ce dobândiți experiență și descoperiți beneficiile, 
oportunitățile și cât timp economisiți puteți să vă 
extindeți metodele. Când v-ați alcătuit o rețea solidă 
și v-ați pus la punct instrumentele și tehnicile este 
ușor să dezvoltați și să mențineți rețeaua.

INTELLIGENCE-UL ESTE DESPRE OAMENI

Date fiind cerințele locului de muncă și natura 
activității practice de CI, astăzi, este ușor să scăpam 
din vedere necesitatea de a cultiva rețeaua pentru 
a rămâne conectați, de a dezvolta baza de colegi de 
încredere, surse și experți pentru a obține perspectiva 
necesară ca să înțelegem și să anticipăm evoluțiile din 
mediul CI. Este necesar timp și efort. Dacă însă nu 
acționăm așa, costurile pot fi mari:

• Ne putem priva de posibilitatea de a depista 
tendințe și evoluții.

• Putem consuma mai mult timp pentru a depista 
informații/intelligence sigure și la timp, în 
special în momente critice.

• Putem rata oportunități de a ne îmbunătății 
propriile practici de intelligence.

Deoarece încercăm să devenim profesioniști mai 
eficienți ai domeniului intelligence nu trebuie decât 



32 5/2013

să nu uităm că a comunica și a intra în contact 
sunt trăsături ale ființei umane. Felul în care ne 
construim rețelele a evoluat datorită metodelor 
testate în timp, începând încă de la strămoșii noștri. 
Obținem intelligence prin intermediul oamenilor iar 
intelligence-ul... este despre oameni.
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still very human when we communicate and connect. 
The way we build our human networks have evolved 
through time-tested methods developed through our 
ancestors. The way we create intelligence is through 
people…and intelligence is about people.
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CUVINTE CHEIE:

CCI, securitate hard, securitate soft, audit de securitate, 
evaluare de securitate, politici de securitate, politici de 
CCI, politici de HR, elicitation.

Într-o perioadă dominată de efectele crizei economice, 
în care competiția se accentuează, iar piețele se 
contractă, măsurile de competitive intelligence (CI) 
necesită, în oglindă, politici de counter competitive 
intelligence (CCI).

Dacă aveți vreun dubiu cu privire la faptul că 
dumneavoastră, cititorii (în calitate de antreprenori, 
manageri sau angajați/colaboratori ai unor companii 
private) ați făcut obiectul unor preocupări de CI 
din partea concurenței sau a clienților/furnizorilor 
dumneavoastră și chiar a corporației din care faceți 
parte, atunci lecturați articolul până la sfârșit și 
încercați să completați tabelul din final cu date reale. 

Sigur că atât CI, cât și CCI se bizuie pe informații. 
Trebuie însă să știm cum se culeg informațiile în 
cadrul unor activități de CI, pentru a ne proteja mai 

Ionel Nițu, 
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Din Nou Despre Counter Competitive Intelligence
Again On CCI
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In a period when the economic crisis with its 
consequences is still persisting and the competition 
is stiffer and the markets are tightening, CI measures 
generate, accordingly, CCI policies.

If you have any doubt that your competitors’ CI 
departments haven’t been interested in you, our 
readers, (in your position as customers, suppliers, 
managers, employees or even your corporation), read 
this article and then fill in the chart at the end of it. 

It is true that both CI and CCI rely on information. 
We have to be well accustomed to the way the CI 
departments collect information in order to be able 

“Information costs money, 
intelligence makes money”

Robert Steele

“Informațiile costă bani, 
intelligence-ul produce bani”

Robert Steele
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to better protect ourselves against those who want 
to gather information about us. Several pieces of 
information don’t mean intelligence in the same 
way as a lot of security people doesn’t mean better 
security for an industrial /corporate unit.

Firstly, it is necessary to plan (to set our goals), to 
process (to set the rules that connect the information 
pieces), and, especially, to analyze, namely, to make 
information significant/ meaningful), so that it can 
help the decision-making process. 

Since the intelligence cycle starts with planning and, 
theoretically, ends with dissemination (in fact it never 
ends hence its cyclic character), it means that the 
CCI policies should be present as long as a piece of 
information is viable (from the moment intelligence 
needs are established to the moment of decision-
making relying on those pieces of intelligence). 

Furthermore, the CCI policies have to respect the 
rules of deductive logic, from generals to particulars, 
namely: strategies, policies, procedures, measures, 
and their implementation should be a single whole 
(i.e. the HR polices have to be correlated with the ones 
of physical security), in stages (the implementation 
has to be achieved simultaneously in successive, 
separate stages in all the security aspects which are to 
be presented below). 

In CCI we speak about hard security (refering to 
tangible property: buildings, documents, employees, 
etc) and soft security (refering to intangible assets: 
information, knowledge, „know-how”, procedures, etc.). 

In the age of computers and globalization soft or 
intangible security tends to become more and more 
important in the economic competition. 

bine de cei care vor să culeagă date despre noi. O 
sumă de informații nu înseamnă însă intelligence, 
tot așa cum un volum mare de oameni de pază nu 
înseamnă mai multă securitate pentru un obiectiv 
protejat. 

În primul rând, este nevoie de planificare (care ne 
definește obiectivele), de procesare (ne definește 
regulile de agregare a informațiilor) și, mai ales, de 
analiză, acea etapă care conferă sens/semnificație 
informațiilor, astfel încât acestea să devină suport 
pentru decizie. 

Tot așa cum ciclul de intelligence debutează cu 
faza de planificare și teoretic se încheie cu cea de 
diseminare (de fapt nu se încheie niciodată, de aici 
și ciclicitatea sa), tot așa și politicile de CCI trebuie 
abordate pe întreg ciclul de viață al unei informații 
(de la identificarea nevoilor de culegere până la 
deciziile adoptate pe baza informațiilor). 

Mai mult, politicile de CCI trebuie să respecte 
principiile logicii de tip deductiv, de la general la 
particular, respectiv: strategii - politici - proceduri - 
măsuri, iar implementarea lor ar trebui să fie unitară 
(de exemplu, politicile de HR trebuie corelate cu cele 
de securitate fizică) și etapizată (implementarea să se 
realizeze pe faze distincte/succesive, însă simultan, 
pe toate dimensiunile de securitate ce urmează a fi 
descrise mai jos).

În CCI vorbim de securitate de tip hard (sau 
tangibilă: imobile, documente, persoane etc.) și soft 
(sau intangibilă: informații, cunoștințe, know-how, 
proceduri etc.). 

În era informatizării și a globalizării, securitatea de 
tip soft/intangibilă tinde să devină tot mai importantă 
în competiția economică.
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1. Politicile de CCI au drept scop:

a) identificarea comprehensivă a vulnerabilităților 

Așa cum se cunoaște, vulnerabilitățile sunt acele 
probleme (deficiențe, disfuncții, imperfecțiuni) care 
determină o potențială breșă de securitate ce poate 
crea prejudicii unei firme/organizații (mai departe 
am utilizat termenul generic de „client”). 

Prejudiciile pot fi generate, în linii mari, de trei cauze:

1. acțiunea concurenței (măsuri de CI);

2. erori (tehnice, umane, procedurale) ale 
clientului. Fără proceduri de CCI (de exemplu 
salvări periodice ale bazelor de date, o distrugere, 
din eroare, a acestora poate aduce clientul în 
imposibilitatea funcționării);

3. cauze de forță majoră (calamități, lovituri de 
stat, conflicte militare etc.).

Toate pot avea efecte grave asupra clientului, motiv 
pentru care politicile de CCI necesită o scanare/
auditare a clientului din toate perspectivele 
(dimensiunile) de securizare. 

Auditarea de securitate se poate realiza pe toate sau 
numai pe acele dimensiuni semnalate de client ca fiind 
critice (pentru asigurarea continuității funcționării 
sau/și pentru îmbunătățirea performanțelor) sau 
vulnerabilizate.

b) elaborarea de politici de securitate și 
implementarea lor în scopul reducerii/eliminării 
vulnerabilităților.

Cu alte cuvinte: cea mai bună apărare este atacul, 
însă pentru a ataca eficient trebuie să fie bine pusă la 
punct apărarea.

1. The CCI policies aim at:

a) a comprehensive identification of vulnerabilities

As it is known, vulnerabilities are those problems 
(imperfections, malfunctions, flaws) which can 
become a flaw in the security system and damage a 
firm/organization (“client” as it is to be called in this 
article).

The damage can, generally, have three causes: 

1. the competitors’ activities (CI measures);

2. the client’s technical, human, procedural errors. 
Without CCI procedures (periodical data 
savings, a data loss, by mistake, may render the 
client’s services impossible);

3. cases of absolute necessity /calamities, military 
conflicts, etc). 

All these can have serious consequences for a client 
and this is the reason why the CCI policies require the 
client to be acquainted with all the security aspects. 

Security auditing can have in view all the security 
aspects or only those pointed out by the client as 
being critical (for a good functioning or in order to 
improve the performance) or vulnerable. 

b) designing security policies and their 
implementation for the purpose of reducing /
eliminating the vulnerabilities 

In other words, the best protection is the attack, but, 
in order to be efficient, its planning has to be well 
designed. 
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2. The CCI policies 

In order to be well protected, a client has to 
systematically approach the following fields:

• physical protection (premises, offices, cars, other 
locations where important/vital information for 
the client can be stored or collected);

• protection of documents (it is often correlated 
with the physical protection for classified/
confidential information – but it requires 
supplementary rules to be put into practice). 
For example, some companies (especially the 
multinational ones) have implemented a “clean 
-desk policy”, that is they check systematically 
if their employers leave in their work spaces 
information that can harm the company’s 
interests (e.g. contracts, note blocks, etc);

• IT protection: communications, hardware and 
software. I consider that at this stage of social 
development, when the great majority of a 
company’s communications and activities use an 
IT medium, the protection of it has become vital. 
As a matter of fact, lately, hackers have focused 
their attacks less on state symbol institution but 
on private business (whether social media, such 
as face book, or banking-financial institutions)
More and more often the cyber medium is 
becoming the field for commercial wars and is 
used by economic espionage, and the companies 
which have secret manufacturing recipes, know-
how and successful affairs will have to pay more 
and more attention to their protection.

2. Dimensiunile politicilor de CCI

Pentru a se securiza mai bine, clientul ar trebui să 
abordeze sistematic și unitar următoarele domenii:

• protecția fizică (sedii, birouri, mașini, alte 
bunuri unde se pot păstra/vehicula informații 
importante/vitale pentru client);

• protecția documentelor (adesea abordată 
în corelare cu protecția fizică deși, pentru 
informații clasificate/confidențiale, presupune 
reguli suplimentare). De exemplu, unele 
companii (mai ales cele multinaționale) au 
implementat o politică „clean-desk”, prin care 
verifică sistematic/periodic dacă sunt uitate în 
spațiile de lucru ale angajaților informații care 
pot afecta interesele companiei (de exemplu, 
contracte, agende de lucru, parole de acces în 
rețea ș.a.m.d.);

• securizare IT pe cele 3 dimensiuni (comunicații, 
hard și soft). Consider că în actuala eră a 
cunoașterii, în care cvasi-totalitatea activităților 
și a comunicațiilor firmelor se desfășoară pe 
suport IT, securizarea pe această dimensiune 
a devenit critică. De altfel, după cum se poate 
observa în ultimul timp, și activitatea hackerilor 
a trecut tot mai mult de la atacuri împotriva 
unor instituții de stat (unele cu valoare de 
simbol), la atacuri îndreptate împotriva unor 
afaceri private (fie că e vorba de rețele sociale, 
precum facebook, sau instituții financiar-
bancare). Tot mai des zona cyber devine câmpul 
de luptă în războaiele comerciale și este utilizată 
în spionajul economic, iar firmele care au secrete 
de fabricație, know-how și afaceri de succes vor 
trebui să se securizeze din ce în ce mai bine;



375/2013

• politici de HR. Aici nu voi insista, ci doar 
voi problematiza, prin două întrebări: câți 
dintre dumneavoastră aveți implementate (în 
companiile unde lucrați) proceduri de HR care 
să vă confere siguranța că, de fapt, nu angajați 
oameni ai concurenței?; câți aveți știință despre 
situația unor foști colegi, respectiv câți dintre ei 
lucrează în prezent la concurență? Poate în acest 
fel vă veți putea explica și pierderea în ultima 
clipă a unor contracte „ca și câștigate”;

• strategii de comunicare publică/PR. Adesea 
terenul de confruntare economică se duce 
pe tărâmul spațiului public, al publicității și 
comunicării. E posibil să reprezentanți o firmă/
afacere profesionistă, însă de câte ori nu vi 
s-a întâmplat ca un anumit contract (care vă 
interesa) să fie câștigat de o firmă concurentă 
despre care știți că este mult mai slabă din 
perspectiva competențelor sau a know how-ului, 
doar pentru că a fost mai prezentă în spațiul 
audio-vizual/mediatic?

3. Subiectele politicilor de CCI

„Baza” comună pe care se așează politicile de CCI 
este determinată de:

• fluxurile informaționale și fluxurile decizionale 
(stovepipes);

• securitatea hard (de exemplu, fizică) și soft (de 
exemplu, procedurală).

Toate ar trebui să aibă la bază aceleași principii, 
precum: trasabilitatea informației; conservarea 
memoriei instituționale; crearea de mecanisme de 
lecții învățate, crearea de reguli de acces potrivit 
(need to know versus need to share) ș.a.m.d.

• HR policies. It is not necessary to insist on this 
aspect, but two questions are important to ask 
ourselves: Have we got adequate HR procedures 
that assure us that we don’t employ our 
competitors’ people? How many of your former 
colleagues work for your competitors? In this 
way, you may better understand why you missed 
some contracts which seemed to have been won. 

• strategies of public relations/PR. The economic 
confrontation often takes place in mass media, in 
communications. You may be  the representative 
of a solid company or business and discover that 
a contract you were interested in was won by a 
weaker competitor only because it had a better 
media coverage.

3. The object of CCI policies

The common core of the CCI polices is determined 
by: 

• the information and decision flows (stovepipes)

• hard security (i.e. physical security and soft 
security (i.e. procedures)

All of them have to be based on the following 
principles: tracking the information, preservation 
of the institutional memory, creating mechanism of 
learned lessons; building up proper access rules, need 
to know versus need to share, etc. 
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Observație

Într-o altă abordare, politicile de CCI (ca și cele de CI) 
pot viza cei 3P:

• procesele interne (ale clientului) și ale partenerilor;

• personalul (intern și al partenerilor);

• produsele (obiectul de activitate al firmei și al 
partenerilor).

La acești cei 3P se poate adăuga publicul (al 4-lea P), 
care poate deveni, după caz, teren de desfășurare a 
luptei, țintă în sine (pentru PR, comunicare, branding) 
sau partener pentru susținerea obiectivelor strategice 
ale clientului.

4. Metodele politicilor de CCI

În auditarea vulnerabilităților, se pot dovedi utile:

• Diagnoza organizațională pe cel puțin 2 
dimensiuni (structural-organizatorică și 
procesual-funcțională).

Pe cele două tipuri de dimensiuni se pot 
construi mecanisme de CCI, care – suprapuse 
– pot determina veritabile procese interne de 
securizare, fără afectarea activităților clientului. 

Componența structural - organizatorică 
presupune auditarea organizației din 
perspectiva organigramei și a responsabilităților 
(posturilor), în timp ce dimensiunea procesual-
funcțională presupune diagnosticarea proceselor 
organizaționale din perspectiva competențelor 
și rolurilor (angajaților).

Comments

In another approach, the CCI polices (the CI ones too) 
have in view the 3 Ps:

• the internal processes (the clients’ ones and the 
partners’ ones);

• the personnel (the clients’ and the partners’ staff);

• the products (the clients’ and the partners’ 
activity).

The public (the fourth P) can be added to the 3Ps 
which, in some cases, can become the battlefield, a 
target itself (for PR, communications, branding) or a 
partner to support the client’s strategic goals. 

4. The methods of the CCI policies 

In assessing the vulnerabilities it is necessary: 

• An organization evaluation: structural, 
organizational and process-functional one. 

Having these in view, there can be built up CCI 
procedures which – overlapping – can establish 
genuine internal protection processes, without 
affecting the client’s activities. 

The structural - organizational aspect means the 
evaluation of the organization having in view its 
table of functions and wages and positions, while 
the other aspect refers to the correct assessment 
of the organizational processes regarding the 
employees’ skills and responsibilities.
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Dacă ni le imaginăm ca fiind coloane și linii 
în care suprapunem posturi și angajați, la 
intersecția lor putem defini tipuri de roluri/acces 
în cadrul fluxurilor interne (informaționale și 
decizionale) care – transpuse în măsuri concrete 
de CCI – pot reduce vulnerabilitățile interne și 
chiar optimiza procesele interne de MC;

• Scanarea vulnerabilităților pe toate dimensiunile 
(cu ajutorul clientului din interior spre exterior);

• Auditul de securitate (din exterior spre interior).

Atunci când se realizează auditul de CCI, 
sunt utilizate nu doar spețele (situații reale 
anterioare), ci și scenariile (care presupun situații 
imaginare, cu grad de probabilitate diferit) și pot 
fi realizate simulări (de tipul „ce s-ar întâmpla 
dacă”). Cel mai probabil nu vor oferi o imagine 
completă a vulnerabilităților exploatabile de 
către competitori, însă pentru asta este nevoie 
de analiști de CCI. Analiștii sunt familiarizați cu 
recompunerea unui tablou, pentru că lucrează 
cu piese dintr-un puzzle imperfect (n.a. - nu voi 
intra în detalii, pentru că intenționez să revin 
cu alte articole privind analiza de informații/
intelligence);

• Realizarea de teste de penetrare (din exterior 
spre interior);

• Realizarea de teste de loialitate (din exterior spre 
interior).

După identificarea vulnerabilităților, activitățile/
procesele interne sunt procedurale, fiind definite 
principii și reguli clare, se aplică măsuri concrete 

If we consider them as pillars and lines on which 
we superimpose positions and employers, at 
their intersections we can define types of roles/
access within internal flows (information and 
decision one) which – melted into CCI measures 
– can reduce the internal vulnerabilities and 
even optimize the internal KM (Knowledge 
Management) processes. 

• Reviewing all the aspects of the vulnerabilities 
(with the help of the client, from inside to 
outside)

• Security evaluation (from inside to outside) 

The moment when the CCI evaluation is made, 
not all the cases (former, real situations) are used 
but also scenarios (different probable situations) 
and thus simulations can be made (“if it should 
happen”). In this way, we’ll get a complete picture 
of the vulnerabilities that could be used by the 
competitors, but for this the CCI analysts are 
also needed. The analysts are familiar with the 
way of making up this picture as they work with 
pieces of an imperfect puzzle (I intend to detail 
this aspect in a future article on information/
intelligence analysis). 

• To make break-in tests (from outside towards 
the inside)

• To make loyalty tests (outside to inside).
 

After identifying the vulnerabilities, the internal 
activities /processes are turned into procedures, 
with clear principles and rules and measures for 
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de reducere/eliminare a riscurilor (de exemplu, 
prin schimbarea periodică a parolelor de acces 
în rețeaua/baza de date a clientului) și periodic 
este controlată modalitatea în care acestea sunt 
aplicate/respectate.

5. finalitatea politicilor de CCI

Firmele performante sunt cele care învață să-
și genereze și apoi să-și gestioneze cunoașterea 
(MC), respectiv: definirea și ierarhizarea propriilor 
obiective/ținte (prin procese moderne de business 
intelligence management), cunoașterea pieței 
și clienților (market intelligence), cunoașterea 
concurenței (competition intelligence) și eliminarea 
propriilor vulnerabilități (CCI).

Scopul final constă în îmbunătățirea performanței 
organizaționale prin optimizarea proceselor interne, 
agregarea fluxurilor informaționale și decizionale 
în scopul susținerii realizării obiectivelor strategice 
și eliminarea vulnerabilităților (în paralel realizând 
cunoașterea și specularea vulnerabilităților 
concurenței). Indiferent că reprezentați o firmă mică 
sau o corporație, investițiile pe termen scurt sunt 
minime (mai degrabă în trainingul personalului 
specializat, eventual în securizarea de tip hard), însă 
profitul (pe termen mediu și lung) poate fi substanțial.

Observații

Este important de subliniat că politicile de CCI pot viza 
nu doar clientul, în sine, ci și partenerii săi strategici – 
care îi pot genera prejudicii indirecte/implicite. 

Cu alte cuvinte, degeaba sunt implementate politici 
de securitate la un client, dacă partenerii săi sunt 
vulnerabili.

reducing /eliminating the risks (e.g. periodically 
changing the access passwords of the clients’ 
network/database) are put into practice and, 
periodically, the way they are implemented and 
observed or checked. 

5. The goal of CCI policies 

High-performance companies are the ones that learn 
to generate and manage knowledge (KM), namely to 
define and prioritize their own goals (using modern 
business intelligence management), to get to know the 
market and their clients (market intelligence), to get 
to know their competitors (competition intelligence), 
to eliminate their own vulnerabilities (CCI).  

The ultimate goal is to improve the performance of 
their organization through the optimization of the 
internal processes of coordinating the intelligence 
and decision-making activities in order to fulfill their 
strategic goals and eliminate their vulnerabilities 
(and at the same time to know and take advantage 
of the competitors’ vulnerabilities). Whether you are 
part of a small company or a corporation, the short 
term investments are minimum (in training the 
specialized staff in hard security), but the medium 
and long-term profit is to be substantial. 

Comments

It’s important to emphasize that the CCI policies can 
have in view not only the client but also his strategic 
partners – who can damage them indirectly. 

In other words, it is no use implementing security 
policies at a client if his partners are vulnerable. 
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De asemenea, politicile de CCI trebuie abordate în 
mod unitar (în integralitatea și complementaritatea 
funcțiilor pe care le asigură), pentru că altminteri este 
ca și cum ar fi contractate zeci de firme de pază pentru 
protejarea imobilelor, dar directorul IT trimite (pe 
e-mail) date vitale ale clientului (pentru că are acces 
nerestricționat și neauditat la ele) la concurență.

6. Aplicație

Cu privire la ceea ce am afirmat la început, vă invit 
să încercați următorul exercițiu de sinceritate. Cu 
toții activăm în diverse piețe, mai mult sau mai puțin 
competitive/concurențiale. În funcție de dinamica 
pieței avem, teoretic, trei stări: 

a) extindere, 
b) stagnare, 
c) restrângere. 

În consecință, relația cu prezumtivii competitori 
poate fi:

• în cazul a), uneori și partenerială (în anumite 
conjuncturi);

• în cazul b), joc de sumă nulă (orice câștig al unei 
părți presupune o pierdere proporțională pentru 
partea adversă);

• în cazul c), puternic concurențială.

Compania dumneavoastră trebuie să fie conștientă 
că poate face obiectul unor activități de CI din partea:

• partenerilor (ca sa fie siguri de dumneavoastră);

• concurenței (care v-ar dori în faliment);

• clienților (care vor să se asigure că sunteți 
serioși);

• furnizorilor de produse/servicii (care vă 

At the same time, the CCI policies have to be 
approached as a single whole (having in view the 
complexity and complementarity of their functions), 
otherwise it is as if a lot of security companies are hired 
to protect the buildings, but the IT manager sends (by 
e-mail) the client’s vital data (as he has access to them) 
to the competitor. 

6. Let’s do an exercise 

Taking into account what I said in the beginning, let’s 
try to do an exercise. We all are involved on different 
competitive/less competitive markets. Theoretically 
in accordance with the market dynamics we have 
three situations: 

a) extension, 
b) stagnation,
c) contraction.

Therefore, the relation with the probable competitors 
can be: 

• in case a), there is a temporary partnership           

• in case b), there is no winner (if one side wins, 
the other one has a proportional loss)

• in case c), there is a highly competitive 
relationship.

Your company has to be aware that its activities are 
watched: 

• by your partners’ CI departments to be sure you 
are reliable;

• by your competitors’ CI departments (they’d like 
to see you bankrupt);

• your clients’ CI (who want to be sure you are 



42 5/2013

abordează drept clienți);

• structurilor guvernamentale de intelligence 
(inclusiv străine), din rațiuni asupra cărora nu 
insist aici.

Analizați cu atenție dacă măsuri de CI nu v-ar fi putut 
viza pe dumneavoastă personal. Ținta puteați fi chiar 
dumneavoastră, firma/corporația în care lucrați sau 
un client ori partener al dumneavoastră. Cunoașteți 
metoda de culegere a informațiilor „elicitation”. Nu o 
să insist acum asupra ei. Întrebarea este: cum iți dai 
seama dacă ai fost folosit ca sursă de informații.

În primul rând, cunoscând tehnicile de culegere a 
informațiilor. 

În al doilea rând, făcând următorul exercițiu: 
încercați să vă amintiți dacă v-a contactat cineva 
absolut „întâmplător” după o lungă perioadă. Sau 
dacă ați simțit că cineva a creat contextul în care v-ați 
revăzut „întâmplător” (a apărut neplanificat la altă 
întâlnire de-a dumneavoastră cu un terț, ați „nimerit” 
pe scaune apropiate la un meci/teatru, dar nu v-ați 
cumpărat singur biletele, eventual le-ați primit de la 
cineva: un prieten comun; v-a sunat pentru că un alt 
prieten comun i-a povestit despre dumneavoastră; a 
auzit că vreți să vă schimbați locul de muncă etc.). 

În competitive intelligence nimic nu e întâmplător, 
iar astfel de „întâmplări” se mai cheamă „coincidențe 
semnificante”. Încercați să vă reamintiți (rugați pe 
cineva să vă ajute, întrebându-vă ca la un interviu) 
și consemnați desfășurătorul discuțiilor (debriefing). 
Dacă discuțiile au început și s-au terminat 
„nevinovat” (nici măcar nu v-ați dat seama de fapt de 
ce v-ați întâlnit cu persoana respectivă), dar dacă v-a 
întrebat ceva anume sau v-a stimulat să spuneți ceea 
ce în mod normal nu ați spune (despre compania 
dumneavoastră sau despre un terț), însemnă că, 

reliable);

• the CI department of the suppliers’ products/
services. 

Analyse, honestly, if you yourself could become the 
object of some CI activities: you or your company or 
corporation, one of your clients or partners might be 
the target. You have heard about “elicitation”. I won’t 
insist on it now. The question is how you can discover 
whether you were used as a source of information. 

Firstly, you have to know the methods of collecting 
information. 

Secondly, try to do the following exercise: try to 
remember who contacted you, by chance, after a 
long period of time. Or, have you detected that 
someone prepared the meeting by chance (the 
respective person appeared unexpectedly at one of 
your appointments with another person or, again 
by chance, at the theatre or at a match happened 
to have a seat next to you, although you didn’t buy 
those tickets, but they were given to you or heard 
you wanted to change your job and a common friend 
spoke to him about it, etc). 

In CI nothing happens by chance and such incidents 
are known as “significant coincidences”. Try to 
remember the discussion (you may ask someone 
to help you by asking questions as if you were 
being interviewed) and put down the answers (a 
debriefing). If the discussion started and finished 
“innocently” (you didn’t even realize why you met 
the respective person) but if you were asked a certain 
thing and you gave an answer you usually don’t give 
(about your company or someone else), it is possible 
to have been subject to elicitation. “If the discussion 
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posibil, ați făcut obiectul unei activități de elicitation. 
Iar dacă firul discuției a respectat „regula clepsidrei” 
(la început și la sfârșit ați vorbit despre tot felul de 
lucruri legate de familie, facultate ori prieteni comuni 
și pe la mijlocul discuției ați abordat chestiuni legate 
de locul de munca ori de parteneriate/contracte etc.), 
atunci foarte probabil ați fost ținta unei tehnici de 
elicitare. Acum, dacă mai aveați vreun dubiu, puneți 
într-un tabel, pe două coloane: 

CE AM AfLAT EU 
DESPRE EL/fIRMA 
LUI

CE A AfLAT EL DES-
PRE MINE/fIRMA 
MEA

Lucrează de 16 ani, e 
nemulțumit

Lucrez de 5 ani, aș vrea 
să plec

Nu prea are contracte; 
nu știu exact ce res-
ponsabilități are

I-am spus ce contracte 
bune am adus, dar nu 
am fost recompensat de 
șefi în mod corespun-
zător; știe exact ce post 
dețin în companie

Nu se înțelege bine cu 
șefii; dar nu prea am 
înțeles de ce

I-am spus ce vicii și 
pasiuni are șeful meu; 
i-am subliniat slăbiciu-
nile, dar și hobby-ul lui 
pentru filatelie

Au niște parteneriate 
bune cu unele firme; 
nu am reținut decât 
dorința lor de a se ex-
tinde

I-am spus de partene-
riatul cu X SRL și de 
dificultățile avute cu Y 
SRL

Dacă el a aflat mai multe despre dumneavoastră (și 
aici mă refer la detalii, nu la generalități) decât v-a 
spus despre el, însuși, atunci sigur ați fost ținta unei 
activități de elicitation.

followed the “clepsydra rules” (at the beginning and 
the end you spoke about the family, the faculty or 
common friends and at a certain moment you started 
speaking about your jobs, partners , contracts, etc) 
then, again, there is a great probability that you were 
subject to elicitation. Now, if you have any doubt, 
look at the following table.

 

WHAT I HAVE 
LEARNED ABOUT 
HIM/HIS COM-
PANY?

WHAT HE’S 
LEARNED ABOUT 
ME AND MY 
COMPANY

He’s been working 
there for 16 years, he’s 
disgruntled. 

I’ve been working here 
for 5 years. I’d like to 
leave

He hasn’t got 
enough contracts. 
He doesn’t know his 
responsibilities

I told him about the 
good contracts I struck 
but my boss didn’t 
reward me adequately. 

He doesn’t get on well 
with his boss, but I 
didn’t understand why.

I told him about my boss 
and his weaknesses, 
interests and hobbies 
(i.e. stamp collecting). 

His company has got 
some good partners. It 
wasn’t clear if they want 
to extend. 

I told him about our 
partner XLTD and the 
difficulties with Y LTD. 

If he learned more about you (details not general 
things) than you about him, then, for sure, you were 
subject to elicitation. 
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The integrated security concept, regarded from the 
perspective of the national critical infrastructures, has 
in view the ICT (Information and communications 
technology) security measures that are the same 
with the ones put into practice for assuring physical 
security. The human factor is very important for all 
the economic actors. 

In most cases, this represents the productive and 
also critical element in granting the functioning of 
the systems and processes. The outsourced, human 
resources that come from external actors can be in 
the position to fulfill collateral activities for critical 
segments and, in many cases, they get into contact 
with sensitive elements of an organization. 

CUVINTE CHEIE

Securitate integrată, infrastructuri critice, securitate 
fizică, resursă umană, proceduri, autorizare de acces, 
certificare de securitate, reglementări legale, tehnici 
de verificare, control electronic, acces logic sau fizic, 
întocmirea profilului unei persoane.

Conceptul de securitate integrată privit din 
perspectiva ICN (Infrastructuri Critice Naționale) 
include emergența măsurilor de securitate ITC 
(Tehnologia informațiilor și comunicațiilor) cu cele 
aplicate de asigurare a securității fizice. Factorul 
uman este foarte important pentru orice operator 
economic. 

Acesta reprezintă de cele mai multe ori elementul 
productiv, dar și critic, in funcționarea sistemelor și 
proceselor. Resursele umane externalizate (terțe), ce 
provin de la operatori externi, pot îndeplini funcțiuni 
colaterale segmentelor critice și de multe ori, intră în 
contact cu elemente sensibile oricărei organizații. 
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For example, in the telecommunications field, there is 
a permanent cooperation for different maintenance 
services which mean periodical, preventive services 
and corrective measures in the locations where the 
telecom operator has its infrastructure. 

An operator in the energy field that frequently uses 
outsourced services, both for current maintenance 
and service activities or for the management of the 
investment projects can be a good example in the 
case. 

The personnel (the third party), involved in such 
activities, is generally employed by private services 
companies and thus, the recruiting and the checking 
of the staff is, in most cases, the private company’s 
responsibility. 

In all these cases, with some exceptions of course, 
in the field of ICT or those connected with it, the 
human factor is not verified if it meets the demands 
of generally accepted security standards. At a close 
scrutiny of these two elements, we can identify areas 
which can bring about similar vulnerabilities. 

A first aspect is connected with the way the two 
sides, physical security and ICT, use their data bases. 
Besides, the function of the human resource is not 
involved in the selection process of the operator, the 
company managing the human resource. 

Since in this article I don’t want to analyze the legal 
framework , I will only try to review, as coherently as 
possible, the current procedures from the perspective 
of the business intelligence function in a company. 

Spre exemplu, în domeniul telecom, există în 
mod curent colaborări pentru diverse servicii 
de mentenanță ce implică operațiuni periodice 
preventive și acțiuni corective în locațiile din teritoriu 
unde operatorul telecom își are infrastructura. 

Un alt exemplu este un operator din sectorul 
energetic ce lucrează în mod frecvent cu terți, atât 
pentru operațiuni curente de întreținere și service, 
cât și pentru derularea proiectelor de investiții. 

Personalul terț, direct implicat în astfel de prestări 
de servicii, provine de la operatori în majoritatea lor 
privați, recrutarea și verificarea acestora revenindu-
le în majoritatea cazurilor operatorilor prestatori de 
servicii. 

În toate aceste cazuri, cu mici excepții, în multe 
domenii din cadrul ICN sau conexe, factorul uman 
este prezent fără a fi în prealabil verificat sau să se 
conformeze unor politici de securitate unitare.

La o atentă evaluare a celor două segmente identificăm 
părți comune ce pot genera vulnerabilități. Un prim 
aspect este legat de utilizarea unor baze de date 
separate în cele două componente, securitatea fizică 
și ITC. În plus, departamentele de resurse umane 
nu sunt implicate în procesul de selecție a factorului 
uman al operatorului.

Deoarece în acest articol nu ne-am propus să 
analizăm cadrul legal, vom încerca să facem o 
radiografie cât mai coerentă asupra reglementărilor 
prezente coroborate cu necesitatea acceptării 
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I have decided to do so as a result of the demands of 
the private and public operators.

At a first estimation, the legal framework refers to the 
internal and external protection measures analysis 
of the current state of things, recommendations and 
auditing cycles. 

There is also an exhaustive description of the 
protection measures, both external and internal and 
how the existing vulnerabilities should be dealt with. 
Apart from the protection of the classified information 
by the public and private operators, there is the 
physical access to these operators’ facilities, access 
to the critical elements necessary to the functioning 
and maintaining their activities, a process which is 
not similarly defined at the national level. 

Each operator assesses its vulnerabilities. The 
operators can belong to the energy, transport or health 
fields which are wildly spread, all of them developing 
activities that use their own human resources or third 
parties’ resources. In the private sector, the banking-
financial field is the one which, from the point of 
view of protection and security, has legal regulations 
but even here we can detect vulnerabilities regarding 
the human resources management. 

Access authorization to a CI location 

The access authorization is a process in which 
the persons are verified before they acquire some 
responsibilities to fulfill some duties. One way or 
another, the verification process must be carried 
on for all the positions, both in the state and public 

existenței unei funcții de business intelligence în 
cadrul organizației. Am pornit pe această cale 
datorită primelor concluzii obținute din analiza 
cerințelor formulate de operatorii privați și publici. 

La prima evaluare, cadrul legislativ actual, pe cele 
două componente, adresează măsuri de protecție 
din exterior spre interior, analiza prezentului, 
recomandări viitoare și cicluri de audit. 

Există o descriere exhaustivă a etapelor și măsurilor 
de protecție pe verticală exterior-interior și tratarea 
vulnerabilităților identificate. Aparte de protecția 
informațiilor clasificate în rândul operatorilor privați 
și publici, există accesul fizic în facilitățile acestor 
operatori, acces la elementele critice ale funcționării 
și continuității operațiunilor, proces care nu este 
definit unitar la nivel național.

Fiecare operator în parte își evaluează propriile 
vulnerabilități. Dintre operatori, identificăm entități 
din domeniul energetic, transporturi sau sănătate 
ce au acoperire teritorială mare, toți aceștia operând 
atât prin intermediul resurselor umane proprii cât și 
prin terți. În zona privată, domeniul financiar-bancar 
este poate domeniul, care din punct de vedere al 
protecției și securității beneficiază de un cadrul legal, 
dar și aici putem identifica ușor vulnerabilități legate 
de gestionarea factorului uman. 

Autorizarea accesului la un obiectiv IC

Autorizarea accesului este un proces prin care 
indivizii sunt verificați înainte de dobândirea unor 
drepturi sau de exercitarea unor îndatoriri. Sub o 
formă sau alta, verificarea trebuie efectuată pentru 
practic toate funcțiile din sectorul guvernamental 
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sectors. For example, whenever a person, who is to 
enroll for a certain position is asked to submit his/
her criminal record, this being a form of verification. 
In the security field, there is a more rigorous and 
extended verification. 

The corporate sector also has procedures to 
collect, identify and verify information about a 
company/person before starting a short/long term 
collaboration. 

The details are checked regarding the history, 
references, the veracity of the information supplied, 
self assessment, performances, etc. In most case, the 
criteria for verification are decided by the decision-
maker himself and they comply with the decision-
maker’s demands in order to make a decision. 

At the national level it means: 

• A security certification – a positive decision as 
a result of a verification that stands proof to a 
person’s loyalty and honesty and who meets 
the requirements stipulated by the national law. 
On the basis of this positive decision such a 
person can be granted access to a certain level of 
classified information. 

• An industrial security certification – it means 
a positive decision as a result of a checking 
procedure - stands proof that a legal person 
has the physical and organizational capacity 
to adequately protect classified information 
and who meets the requirements stipulated by 
the national law. On the basis of this positive 
decision, such a legal person can be granted 
access to a certain level of classified information. 

și cel de afaceri. De exemplu, ori de câte ori unei 
persoane care candidează la un post i se cere să 
prezinte cazierul, aceasta este o formă de verificare. 
În sectorul de securitate verificările sunt de obicei 
mult mai riguroase și ample. 

Verificarea în zona corporatistă se manifestă prin 
proceduri de culegere și verificare a informațiilor 
despre o companie/persoană în vederea inițierii unei 
colaborări de scurtă/medie sau lungă durată. 

Elementele verificate țin de istoric, referințe, 
veridicitatea informațiilor furnizate, capacitatea de 
autoevaluare, performanțe etc. Criteriile de verificare 
sunt definite, de cele mai multe ori, de solicitant și 
acoperă nevoia de cunoaștere a acestuia pentru 
decizie.

Pe plan național aceasta înseamnă: 

• certificat de securitate, adică o decizie pozitivă 
ca urmare a unei proceduri de verificare care va 
atesta loialitatea și onestitatea unei persoane și 
va dovedi conformitatea cu condițiile stipulate 
în legislația națională. Pe baza acestei decizii 
pozitive se poate acorda unei astfel de persoane 
accesul la informații cu un anumit nivel de 
clasificare.

• certificat de securitate industrială înseamnă 
o decizie pozitivă ca urmare a unei proceduri 
de verificare care va atesta capacitatea fizică și 
organizatorică a unei persoane juridice de a 
proteja corespunzător informațiile clasificate 
și care va dovedi conformitatea cu condițiile 
stipulate în reglementările naționale. Pe baza 
acestei decizii pozitive, unei astfel de persoane 
juridice i se poate acorda accesul la informații cu 
un anumit nivel de clasificare.



495/2013

In accordance with the National Qualifications, the 
Occupational standard for the Security Manager 
(COR 123906) defines the security manager’s activity 
as being an objective activity which supplies the 
management team the necessary information and 
knowledge about the framework of the security 
management so that the goals of the team to be 
achieved. 

The security management has to identify the threats, 
vulnerabilities and risks and to decide the measures 
that are to be taken in order to diminish the risk to a 
reasonable level and to involve the top management 
in this process so that the latter one to be able to 
assess the impact and be able to decide if the results 
that are to be obtained are acceptable. 

Thus, the security manager is the one responsible 
for implementing and supervising the operator’s 
checking process, its staff verification proceedings 
before and after a person is employed until the 
termination of the contract. 

Why is verification necessary?

The verification is necessary in order not to allow 
persons that may be a security threat to accede to 
public positions since: 

• they have unconstitutional views;

• they are members of terrorist groups, organized 
crime or political pressure groups;

• they are liable to pressure, extortion or 
corruption.

Conform Autorității Naționale pentru Calificări, 
prin standardul ocupațional privind ocupația de 
Manager de Securitate (COR 123906), se definește 
activitatea managerului de securitate ca fiind o 
activitate obiectivă care asigură echipei de conducere 
informațiile și cunoștințele necesare despre cadrul 
de desfășurare al procesului de management al 
securității, astfel încât obiectivele entității să fie 
îndeplinite. 

Securitatea trebuie să identifice amenințările, 
vulnerabilitățile și riscurile, să evidențieze măsurile 
care trebuie luate pentru a diminua riscurile la un 
nivel rezonabil și să implice managementul de vârf 
în proces, astfel încât acesta să înțeleagă impactul și 
să poată determina dacă rezultatele preconizate a fi 
obținute sunt acceptabile. 

Astfel, Managerul de securitate este responsabil de 
implementarea și urmărirea procesului de verificare 
la nivel de operator prin proceduri de verificare a 
personalului, înainte de angajare, pe timpul și după 
terminarea contractului. 

De ce este necesară verificarea?

Verificarea este necesară pentru a exclude din funcțiile 
publice persoane care reprezintă o amenințare la 
adresa statului pentru că:

• au vederi anticonstituționale;

• sunt afiliate la grupări teroriste, crimă organizată 
sau grupuri politice de presiune;

• sunt vulnerabile la presiuni, extorsiune sau 
corupere.
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In addition to this, the verification vouches for: 

• the integrity and honesty of the employees as an 
assurance for preventing fraud;

• the protection of VIPs, vulnerable locations and 
classified information;

• to discourage, for the very beginning, the unfit 
persons for the jobs which require special 
security standards.

Who must be verified?

Ordinarily, it is necessary to be verified all the 
persons who have access to classified information, 
sensitive locations or have extended responsibilities. 
Regarding the state employees, there are compulsory 
legal procedures that have to be followed.

The following persons are almost always checked: 

• persons who work for important government 
members 

• the personnel of the security agencies 
(information and security agencies, armed 
forces, national police and gendarmerie)

• persons who work with the MPs in charge with 
the control of the national security forces

• persons who have physical access to sensitive 
locations

• persons, outside government institutions, such 
as the employees of some contractors or think-
tanks and have access to classified information 
or provide the government services connected 
with national security.

Pe lângă aceasta, verificarea contribuie la:

• asigurarea probității și onestității angajaților și 
prevenirea fraudei;

• protecția personalităților, a locațiilor sensibile și 
a informațiilor clasificate;

• descurajarea de la bun început a persoanelor 
nepotrivite care caută posturi în sectoare legate 
de securitate.

Cine trebuie verificat?

În mod curent, este necesar să fie verificate toate 
persoanele care au acces la informații sau locații 
sensibile, precum și persoanele care au atribuții 
extinse. În zona guvernamentală, aceste verificări 
sunt reglementate prin lege.

Următoarele categorii de candidați sunt aproape 
întotdeauna verificați:

• personalul care lucrează pentru membri 
importanți ai guvernului;

• membri ai forțelor de securitate (agențiile de 
informații și de securitate, forțele armate, poliția 
națională și jandarmeria);

• personalul care lucrează cu parlamentarii 
mandatați cu controlul aparatului național de 
securitate;

• personalul care are fizic acces la locațiile 
sensibile;

• persoane din afara instituțiilor guvernamentale, 
precum angajații unor contractori sau 
laboratoare de idei care au acces la informații 
clasificate sau oferă guvernului servicii legate de 
securitatea națională.
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As regards the private sector, those who have state 
contracts, either use the state security regulations or 
are obliged to make up their own internal security 
proceedings. 

Verification is carried out not only before a person 
is employed, but it is resumed on a regular basis 
(generally once every five or ten years) or when there 
are suspicions regarding a person’s integrity. 

Specially trained supervisors can detect suspicious 
behavior and the personnel are encouraged to 
report any unusual behavior or anything out of the 
common. Besides this, if an employee is assigned a 
new position, the manager has to decide if the person 
needs a new access authorization. A new position 
may mean a new level of security.

Which are the main verification techniques?

Although the proceedings differ from country to 
country, there are many standard techniques that are 
the same everywhere. 

The form with personal data is the first element of 
the verification process since it provides the following 
items of information: 

• a person’s complete name as well as the former 
names;

• the list with the person’s former jobs;

• the person’s current address, the countries 
visited and the activities carried on;

• a person’s financial situation;

• person’s criminal record and financial position.

În zona privată, fie se aplică regulile din zona 
guvernamentală pentru acele entități care deservesc 
entități de stat, fie trebuie să își dezvolte reglementări 
și politici interne de securitate. 

Verificarea nu se face doar înaintea angajării, ci se 
reia la intervale regulate (de obicei o data la cinci sau 
zece ani), precum și ori de câte ori există bănuieli cu 
privire la credibilitatea unei persoane. 

Supervizorii sunt special instruiți cum să recunoască 
comportamentele suspecte, iar colegii sunt încurajați 
să raporteze orice activități neobișnuite sau alte 
motive de îngrijorare. Pe lângă aceasta, dacă 
îndatoririle unui angajat se schimbă, șeful trebuie 
să aprecieze dacă acea persoană are nevoie de altă 
autorizație de acces. Un post nou poate necesita 
verificarea pentru un nivel mai înalt de securitate.

Care sunt principalele tehnici de verificare?

Deși procedurile de verificare diferă de la o țara la 
alta, există anumite tehnici standard de uz general.

formularele cu date personale constituie prima 
formă a procesului de verificare, deoarece cer 
persoanei să furnizeze următoarele feluri de 
informații:

• numele complet și numele purtate anterior;

• lista locurilor de muncă;

• adresa, prezența în alte țări și activitățile 
desfășurate acolo;

• situația financiară; 

• informații privind cazierul și situația financiară 
a persoanei.
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Furthermore, all these forms contain a “cover” 
question the person is asked if there are any conflicts 
of interest and is warned that lies, an incorrect 
presentation of the truth and the omission on 
purpose of reporting some important information 
can be reasons for not employing or, later, even, 
dismissing a person. 

Electronic controls can permit the checking of 
identity, namely:

• the authenticity of documents such as IDs, 
passports, 

• birth certificates, 

• diplomas or other documents, as well as the 

• checking of antecedents: 

 ◆ criminal records and, if necessary, records 
abroad;

 ◆ medical antecedents which can reveal what 
physical or mental disease a person suffers 
from that can impair the person’s capacity 
to manage sensitive information;

 ◆ the person’s financial position and that of 
the person’s family members that can offer 
clues about major financial difficulties or 
irresponsible behavior (making the person 
vulnerable to tempting offers or unjustified 
fortunes); 

 ◆ circles of friends.

Interviewing a person is one of the most frequently 
used techniques of the checking. On this occasion, 
questions referring to details from the personal data 
list such as: 

În plus, toate formularele cu date personale includ 
o întrebare „acoperitoare”: candidatul este întrebat 
dacă există conflicte de interese și i se pune în vedere 
că minciuna, prezentarea inexactă a adevărului sau 
omiterea deliberată a informațiilor pot constitui 
motive de respingere a cererii de angajare sau de 
demitere ulterioară.

Controalele electronice pot include:

• controlul identității, adică verificarea 
autenticității documentelor precum cărțile de 
identitate, pașapoartele, 

• certificatele de naștere, 

• diplomele sau alte documente, și 

• verificarea antecedentelor, printre care se 
numără:

 ◆ cazierul și, dacă este cazul, dosare aflate în 
străinătate;

 ◆ dosarul medical, din care poate reieși că 
persoana care candidează pentru post 
suferă de afecțiuni medicale sau psihice 
care i-ar putea afecta capacitatea de a lucra 
cu informații sensibile; 

 ◆ situația financiară a subiectului și 
membrilor familiei, care poate oferi indicii 
despre dificultăți financiare majore sau 
comportament iresponsabil (făcându-l 
astfel vulnerabil la oferte tentante) sau 
despre averi nejustificabile;

 ◆ cercul de relații.

Intervievarea subiectului este una din cele mai 
frecvente tehnici de verificare. Cu acest prilej pot fi 
puse întrebări cu privire la detaliile din formularele 
cu date personale, precum și alte întrebări privind:
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• mediul familial,

• experiența anterioară,

• starea de sănătate,

• viața personală,

• relațiile cu cetățeni din anumite țări,

• consumul de droguri sau alcool,

• afilierea la anumite organizații,

• vederile politice,

• hobby-uri.

Verificarea referințelor în scris sau la telefon este de 
obicei obligatorie, la fel ca și discuțiile personale cu 
prietenii, profesorii, cunoștințele, vecinii și șefii (în 
cazuri importante și foarte sensibile). În majoritatea 
cazurilor trebuie obținut consimțământul persoanei 
investigate înainte de avea loc discuțiile respective. 

Una din cele mai frecvente cauze ale dificultăților 
întâmpinate în efectuarea verificărilor este faptul că 
persoanele indicate de candidat sunt fie indisponibile 
fie nepotrivite. Printre alte tehnici folosite se numără 
examenele medicale și psihologice, detectorul de 
minciuni și amprentarea.

Până la ce nivel pot merge verificările?

De obicei există diferite niveluri de sensibilitate a 
informațiilor sau a locațiilor. Cu cât este mai larg 
accesul la informații clasificate sau locații fizice 
sensibile, în virtutea funcției deținute, cu atât mai 
strict (și mai costisitor) este procesul de verificare.

• family background,

• former experience,

• health state,

• personal life,

• relations with citizens from certain countries,

• drug or alcohol consumption,

• membership to certain organizations,

• political views,

• hobby.

can also be asked about. 

Checking references, in written form or by phone, 
is compulsory as well as the discussions with friends, 
professors, acquaintances, neighbours and managers 
(in important and sensitive cases). In most cases, it 
is necessary to have the investigated person’s consent 
before the discussion starts. 

One of the most frequent causes of the difficulties 
one can come across in the verification process 
is the fact that the persons mentioned during the 
discussion are not available or inadequate. Among 
other techniques used there are the medical and 
psychological examinations, the lie detector and the 
tacking of fingerprints. 

How far can the verification process go?

Generally, how far the verification is carried on 
depends on how sensitive some information and 
some locations are. The more classified information is 
and the more sensitive locations, the more extended, 
more exhaustive the verification is to be. 
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Inadequate verification criteria. The use of 
inadequate criteria can lead to the employment of 
unqualified persons and the rejection of the qualified 
ones. Sensitive criteria are: 

• political orientation, 

• criminal record, 

• past drug addiction or alcoholism. 

Such criteria differ from country to country. In 
democratic countries, the political orientation should 
have in view only the extremists who try to topple 
down a government using undemocratic means. 

In many countries, a past use of drugs and past minor 
offences do not impede from the point of view of 
security, at the employment of a person.

A possible solution

In order to benefit from an efficient checking 
process, the resources used should be managed in 
an integrated system in order to limit the access of 
unwanted persons to the operator’s facilities. Thus, we 
can limit the risk caused by vulnerabilities regarding 
both the operator’s human resources and those of a 
third party. 

The use of the same security identification medium, 
both for logic and physical access (e.g. hybrid cards), 
is one of nowadays technical available measures, 
with extraordinary possibilities. The transactional 
security standards in the world, have reached a high 
security level.

Criterii improprii de verificare. Alegerea unor 
criterii nepotrivite poate duce la excluderea 
candidaților calificați sau la acceptarea a prea mulți 
candidați necalificați. Criteriile care pun probleme 
deosebite sunt:

• afilierea politică, 

• cazierul judiciar și 

• folosirea în trecut a drogurilor sau a alcoolului. 

Aceste criterii variază de la o țară la alta. În sistemele 
democratice, criteriile politice ar trebui, de regulă, să 
vizeze doar excluderea extremiștilor care încearcă să 
răstoarne guvernul prin mijloace nedemocratice. 

În majoritatea țărilor, folosirea limitată a drogurilor 
în trecut și infracțiuni minore, petrecute cu mult 
timp în urmă, nu constituie un obstacol în calea 
angajării în sectorul de securitate.

O posibilă soluție

Pentru valorificarea integrală a unui proces eficient 
de verificare, resursele tehnice trebuiesc adaptate 
pentru a putea trata integrat gestionarea drepturilor 
de acces în facilitățile operatorilor. În acest fel vom 
putea minimiza riscul generat de vulnerabilitățile pe 
linie de resurse umane, atât proprii, cât și terțe.

Utilizarea unui singur mediu de identificare 
securizată atât pentru acces logic, cât și pentru 
acces fizic (ex. carduri hybrid) reprezintă una dintre 
măsurile tehnice disponibile astăzi, cu potențial 
imens de exploatare. Standardele de securitate 
tranzacțională la nivel de identificare și metodă de 
identificare au ajuns la nivel mondial la un nivel 
ridicat de securitate. 
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The integration of the two systems of “credential 
management” of the physical and ITC security has 
a huge potential for linearity and tracking on the 
transactional events. 

The use of the Identity Management System (IDM) 
can be corroborated with information collected in 
the verification process which can be turned to good 
account at the periodical security audit. 

At the same time, the IDM and ITC can be used 
together with integrated security and human 
resources policies (as a whole) with an immediate 
impact on an organization. 

A person’s profiling (on account of position 
orientation) in order to manage both the logic 
and physical right to access may lead to that 
interdependence of the processes which allow the 
physical and ITC security managers, together with 
the human resource departments, to manage a 
profile at a centralized level (their employers, third 
party employers or the contractors ones, etc). 

Integrarea celor două sisteme de „credential 
management” ale structurilor de securitate fizică și 
ITC generează un imens potențial de liniaritate și 
trasabilitate asupra evenimentelor tranzacționate.

Utilizarea datelor din „Identity Management 
System” (IDM) pot fi coroborate cu informații 
colectate în procesul de verificare ce pot sta la baza 
auditelor periodice. 

Tot în IDM, la nivel ITC, se pot implementa ușor 
politici unitare de securitate și resurse umane cu 
impact imediat la nivelul organizației.

Crearea profilelor persoanelor (dependent de 
funcție/apartenență) pentru a gestiona ambele 
drepturi de acces (fizic și logic) poate crea acea 
interdependență a proceselor care să permită 
managerilor de securitate fizică și ITC, precum și 
departamentului de resurse umane să gestioneze 
la nivel centralizat un profil (angajat propriu, terț, 
personal contractat etc.).
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KEYWORDS: 

Information, to access information, analysis tools, use-
ful information, to make a decision, information.

Information is power! The problem is that we 
produce and access more information than we can 
use. It is not bad that there is a lot of information but 
this is not always valuable. Unfortunately, we don’t 
always understand or remember this fact. Not to say 
a word about how reliable it is. Then the question: 
what kind of information means power today and 
why?

Although we live in a fast moving world, the BI 
course has made me think only of this: what kind of 
information I use, how and why. 

It has made me remember that when I have to make 
a decision there are items of information I leave 
out maybe because there is too much information 
and too many information sources. I don’t take into 
consideration that I have at my disposal two of the 

CUVINTE CHEIE:

Informații, a accesa informații, instrumente de anali-
ză, informații utile, a lua o decizie, informații.

Informația e putere! Problema este că producem și 
accesăm mai multă informație decât putem să folo-
sim. Că este multă, dar nu mereu de calitate. Că nu 
întotdeauna o înțelegem și reținem. Că nu mai avem 
încredere în ea. Că nu mai acționăm pe baza ei. Ce 
informație îți dă astăzi putere și de ce?

Deși lumea din jurul meu se mișcă în mare viteză, am 
folosit cursul de introducere în business intelligence 
ca să mă gândesc numai la asta: ce informaţii folo-
sesc, cum și pentru ce. 

Mi-a făcut bine să îmi amintesc că atunci când am 
de luat decizii sunt multe informaţii pe care nu le fo-
losesc, poate tocmai pentru că sunt prea multe, sunt 
multe surse de informaţii pe care nu le exploatez și 
că am la îndemână cele mai importante două soluții, 

Raluca Moraru
cursant, manager de oameni, comunicator
HR Manager&Communicator

Ce Este Și La Ce foloseşte Un Curs Despre Business Intelligence? 
What Is And What Is The Use Of A BI Course?
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oamenii și analiza, pe care însă nu le mai folosesc de 
mult cu intenţie și atenţie la scop, ci la întâmplare și 
cam fără efect. Şi mi-am promis că n-o să mai subes-
timez niciodată valoarea exercițiului și a oamenilor 
cu experienţă practică. 

Pentru că la ICSS am întâlnit câțiva oameni care asta 
știu: să adune și să sistematizeze informaţii, să le co-
munice celor care trebuie să ia decizii, verificate, cân-
tărite și măsurate, curăţate de balast și de zgomotul 
de fond. Ştiu asta din practică, fac asta în fiecare zi și 
merită să încerci să înveți de la ei. 

Eu am învăţat de la ei următoarele:

1. Informația e într-adevăr putere atunci când e 
nouă și n-o știe toată lumea, când e corectă și 
filtrată să nu fie prea multă, pentru că îneacă, 
nici prea puțină, pentru că frustrează;

2. Informația nouă și de calitate se ia de peste tot, 
dacă ai instrumente de analiză, sau de la oame-
nii potriviți, dacă ai îndemânarea și determina-
rea de a o extrage;

3. Informația se obţine: 

a. prin cercetare – acasă, la firmă, pe netul 
larg, la bibliotecă, prin cărți – astăzi există o 
carte despre aproape orice contează;

b. prin observaţie directă, uneori cu ajutorul 
tehnologiei, dar de cele mai multe ori, direct 
și fără costuri prea mari – trebuie să fii atent 
și concentrat pe scop;

c. de la oameni – prin conversaţie, dacă poa-
te fi pigmentată cu următoarele ingrediente 
speciale: ascultare și atenţie, plus câteva tru-
curi speciale care merită învățate. 

most important resources: people and analysis 
that, for a long time, I have only used without being 
focused on my goal, randomly and inefficiently. 
That’s why I have promised myself that from now on 
I will never underestimate the value of exercise and 
the people who have got practical experience.

Since at the ICCSS I met some people who know how 
to gather and systematise the information pieces, to 
communicate them to the decision makers and before 
this to verify, examine, estimate them and remove the 
dross. Practice has taught them this and they do this 
every day and it is worth learning from them.

I have learned a lot of things from these people. Thus:
 
1. Information is really power when it is new and 

nobody has learned about it, when it is true 
to life and selected not to be too much as it 
can overwhelm us or not too little as it can be 
frustrating;

2. New and valuable information can be found 
everywhere. If you have at your disposal the 
analysis tools or the right people and if you have 
the skill and determination to get it;

3. Information can be obtained through : 

a. research - at home or at the company or on 
the Internet, in a library or if you browse a 
book;

b. direct observation - sometimes with the 
help of technology but, in most cases, 
directly and without high costs, you should 
only focus on your goal;

c. directly from people - in conversations if 
you know how to listen and be attentive and 
use some extra tricks that you should learn.
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The most important pieces of information come 
from analysis. Really new and useful information 
is produced from pieces of old information or 
well-known ones but carefully examined by an 
experienced practitioner. 

4. When you intend to attack first you should start 
by designing a good defence since even your 
competitor knows that the best defence is the 
attack.

I’ll stop here with my reflections on the BI course as I 
may omit other numerous unthought-of perspectives 
which are to be revealed to each course attendee 
and that are to be discovered by them and put into 
practice in accordance with their own needs and 
experience.

In the end I think it is important and revealing 
to emphasize that this course is neither a general 
key to the interpretation of the reports full of data 
and figures and not a “passport” to negotiate well a 
contract, but, in spite of some prejudices the word 
business in the name of the course may trigger, it can 
coagulate the secret ingredient of the success formula 
you have always possessed!

Informația cea mai importantă se obţine din 
analiză. Informație cu adevărat nouă și utilă se 
face adeseori din informaţii mai vechi sau mai 
general cunoscute, dar trecute prin filtrul unei 
gândiri atente și exersate, convertite în mai mul-
te scenarii asmuțite unul împotriva celuilalt sau 
trecute prin filtrul mai multor minți. 

4. Dacă ai de gând să ataci, începe prin a te apăra 
bine pentru că și adversarul știe că cea mai bună 
apărare e atacul. 

Mă voi opri aici din a spune ce este cursul despre in-
formaţii pentru afaceri, căci aș păcătui prin omite-
rea unui număr nebănuit de perspective care se pot 
revela fiecărui cursant, și care trebuie descoperite cu 
propria minte și aplicate pe propriile experiențe și 
necesități. 

În final, mi se pare relevant și oportun să spun că 
acest curs nu este nici cheia interpretării rapoartelor 
doldora de cifre și nici vreun pașaport către arta ne-
gocierii contractelor, cum s-ar putea deduce, în vir-
tutea prejudecăților, din denumirea „pentru afaceri”, 
dar că poate precipita ingredientul secret în formula 
succesului pe care ai avut-o tot timpul!



595/2013

Confirmation bias 

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

Conjecture

Is to form an opinion from incomplete Information

Competitor intelligence 

Is a subdivision of Business intelligence that concerns 
the current and proposed business activities of 
competitors. 

Competitor profiling

Is the systematic analysis of competitors in order 
to learn from their strengths and exploit their 
weaknesses. The main factors to be considered 
include: 

• Background (including structure, ownership, 
subsidiaries, and alliances); 

• Profiles of key executives; 

• Critical success factors; 

• Business environment (major markets, 
competitors, suppliers, and distributors); 

• Management style; 

• Corporate culture; 

• Financial information; 

• Assets and resources; 

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

Confirmare prejudecată

Se referă la tendința de a căuta dovezi/fapte care 
să confirme opinii proprii sau care să ignore/
devalorizeze dovezi/fapte care nu confirmă acele 
opinii.

Conjectura

Formarea unei opinii pornind de la date incomplete
 
Competitor intelligence

Subdiviziune a business intelligence-ului care tratează 
activități de tip afaceri curente ale competitorilor. 

Profilul competitorului

Analiza sistematică a competitorilor care contribuie 
la înțelegerea punctelor lor tari concomitent cu 
exploatarea punctelor lor slabe. Principalii factori 
care trebuie considerați includ:

• Context (structură, patronat, subsidiare și 
parteneri)

• Portretele profesionale ale principalelor 
persoane din organizație

• Factori critici de succes

• Mediul de business (piețe, competitor, furnizori 
și distribuitori etc.)

• Stilul de conducere

• Cultura organizației

• Informații financiare

• Resurse (inclusive active)
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• Corporate and market strategy. 

Content analysis

Describes the technique of identifying keywords 
and descriptors from a given document in order to 
facilitate Information retrieval

Corporate culture

The set of values, beliefs and relationships between 
individuals and functions that guide the decisions 
of the company in order to achieve its objectives. It 
results in behaviour that has been learned within a 
group or transferred between individuals over time. 

• Strategia organizației (inclusiv cererea de piață).

Analiza de conținut

Descrie tehnici de identificare a descriptorilor și a 
cuvintelor cheie dintr-un document dat, în măsură 
să faciliteze regăsirea informației.

Cultura organizației 

Set de valori, cutume și relații între indivizi și 
funcții care ghidează deciziile companiei în sensul 
atingerii obiectivelor acesteia. Aceasta se vede și în 
comportamentul intern al grupurilor de angajați, 
sau în transferurile comportamentale în timp, între 
angajați. 

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: inițiala 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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