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ABSTRACT

The article emphasizes that planning and organizing 
the negotiations by applying the procedures used in 
business intelligence activity are highly useful.

KEYWORDS

Business intelligence procedures, negotiation team, 
business intelligence knowledge, elicitation, analysis in 
real time, profiling, assessment.

We often witness discussions about “negotiation 
procedures’’ or “negotiation techniques” or even the 
“art of negotiation”. Thus, with good reason, we ask 
ourselves: What is negotiation? A procedure, a set of 
techniques or an art?

The right answer would be: “a bit of each of these”.

In order to transform the negotiation procedures and 
techniques in an art, a negotiator should add to all 

Sergiu Medar
Universitatea Babeș-Bolyay  
Babeș-Bolyay Univeristy

Tehnici De Business Intelligence Aplicate În Procesul De Negociere Comercială
Business Intelligence Procedures Used In Commercial Negotiations

ABSTRACT

Articolul evidențiază utilitatea aplicării tehnicilor 
și procedeelor folosite în activitatea de business 
intelligence pentru planificarea și organizarea 
procesului de negociere.

CUVINTE CHEIE

Procedee de business intelligence, echipa de negociere, 
cunoștinţe de business intelligence, elicitation, analiza 
în timp real, profiling, valoare.

De multe ori auzim discutându-se despre „proceduri 
de negociere”, „tehnici de negociere” sau chiar 
despre „arta negocierii”. Pe drept cuvânt ne punem 
întrebarea: ce este negocierea? O procedură, un 
complex de tehnici sau o artă? 

Răspunsul corect ar fi: câte ceva din fiecare.

Pentru a transforma procedurile și tehnicile de 
negociere într-o artă este nevoie ca negociatorul, 



56/2013

these some business intelligence knowledge. 
This means:

• to plan the act of negotiation as a business
intelligence operation. It also includes the period 
preceding the negotiation as well;

• to collect information before, during and after
the negotiation process;

• to master persuasive techniques that are to be
used efficiently during the negotiation process.

The negotiation process can be compared to what 
the military call “effect based operation”, that is, 
in a military operation, information, on which 
the necessary measures that lead to victory are 
taken, is obtained in real time. Similarly, during 
the negotiation process, additional arguments can 
be supplied or not, having in view the result of the 
negotiations. Unfortunately, the result is known 
only at the end of the negotiation. However, the one 
in charge with the negotiations can, relying on the 
business intelligence techniques, to get information 
that allows him to anticipate the final result of the 
negotiations and even to influence it as a consequence 
of the intelligence obtained and analyzed in real time, 
during the negotiation process. 

The use of the business intelligence tools in the 
process of negotiation starts at the very moment 
when the decision to negotiate is taken. The making 
of a decision is based on a business intelligence 
report which supports the business leaders’ decision. 
After the decision of negotiating is taken, another 
important moment follows: to establish the data, the 
time and the place where it is to be held. When the 
data is decided, the business intelligence department 
must supply an assessment on the current and future 
development of the target company. In case the 
assessment shows an ascending trend, the idea that is 

alături de acestea, să adauge și cunoștințe de 
informații în afaceri/business intelligence. Aceasta 
presupune: 
• planificarea negocierii ca o operație de business

intelligence; aceasta înseamnă inclusiv perioada 
care precede negocierile; 

• culegerea și analiza informațiilor înainte, pe
timpul și după negocieri;

• stăpânirea unor tehnici de persuasiune care să
fie eficient folosite pe timpul negocierilor.

Procesul de negociere poate fi asemănat cu ceea ce 
în arta militară se cheamă „effect based operation”, 
care presupune că, pe timpul derulării operațiunii 
militare, se obțin informații în timp real pe baza 
cărora se iau măsurile necesare pentru asigurarea 
victoriei. În mod similar, pe timpul negocierii, se 
pot suplimenta sau nu argumentele în funcție de 
efectul obținut. Din păcate, efectul obținut se află 
doar la finalul negocierilor. Totuși, cel care conduce 
negocierile, poate pe baza tehnicilor de business 
intelligence, să obțină informații care să permită 
anticiparea rezultatului final și să-l influențeze, în 
funcție de informațiile obținute și analizate, în timp 
real, chiar pe timpul negocierii. 

Utilizarea procedurilor de business intelligence în 
cadrul negocierilor începe din momentul în care s-a 
luat decizia de a negocia. Luarea acestei decizii are la 
bază un raport de business intelligence care să susțină 
decizia conducerii companiei. După luarea deciziei de 
a negocia, urmează să se stabilească data, ora și locul 
unde vor avea loc negocierile. Pentru stabilirea datei 
de negociere, departamentul de business intelligence 
trebuie să cunoască evoluția actuală și viitoare a 
companiei țintă (cu care se vor derula negocierile). 
În cazul în care aceasta are o perspectivă de evoluție 
ascendentă, ideea care trebuie indusă este aceea de 
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to be induced is to create possibilities of development 
along collateral lines so that the profit to be increased 
through investments. 

In case the assessment shows financial difficulties 
of the respective company, during the negotiations 
the idea that the negotiators have solutions to their 
problems may be suggested during the negotiations. 
Thus, any piece of information, obtained before the 
process of negotiation starts and during the process 
of analyzing the partner while the negotiation is on, 
can have an impact on the data the negotiation is 
supposed to start. 

The time when a negotiation starts is also important 
especially when the negotiators are from countries 
with different meantime zones. The time is to be 
chosen so that the moment when the negotiations 
are supposed to reach the critical moment of analysis, 
which precedes the decision making, to be the time 
that in the counterpart’s country is biologically 
descending (at night, at meal time or the time for rest 
etc).

The place where the negotiation is to be held is chosen 
having in mind the way the negotiation process 
is to develop. If the approach is to be offensive, it 
is advisable for the negotiation to be held at the 
partner’s location or at a neuter one. If the approach 
is to be defensive it is better for the negotiation to 
be held at “home” so that the defensive approach 
to be “disguised” by the organizers’ politeness. The 
next important step is to decide who is going to take 
part in the negotiation. The business intelligence 
methods used refer to the making up of the “profiles” 
of the negotiating team members. The main aim is 
to identify the vulnerabilities of the negotiating team 
members since, starting from there, the negotiation 
planning also begins. 

oportunitate a creări unei posibilități de dezvoltare 
pe direcții colaterale care să permită amplificarea 
profitului prin investiții.

În cazul în care informațiile obținute scot în evidență 
dificultăți financiare ale companiei țintă, pe timpul 
negocierilor poate fi indusă ideea că pe masă există 
soluții la problemele pe care le au. În felul acesta orice 
informații obținute înainte de negociere, în procesul 
de analiză a partenerului de negociere poate influența 
alegerea datei optime la care aceasta poate începe.

Ora la care încep negocierile este importantă, mai 
ales în situațiile în care între țările cărora le aparțin 
partenerii de negociere este o diferență de fus orar. 
Ora pentru negocieri se alege în așa fel încât, la 
momentul în care se presupune că negocierea va 
atinge momentul principal de analiză care precede 
luarea deciziei, în țara partenerului de negociere să 
fie ora la care ritmul biologic tinde să scadă (noaptea, 
ora mesei, ora siestei etc.)

Alegerea locului de negociere depinde de maniera 
în care se planifică desfășurarea negocierii. Dacă se 
dorește ca negocierea să fie abordată într-o manieră 
ofensivă, este indicat ca aceasta să se desfășoare pe 
terenul partenerului sau pe un teren neutru. Dacă 
se adoptă o manieră defensivă de negociere este 
bine ca aceasta să se desfășoare „acasă”, pentru ca 
maniera defensivă să fie disimulată prin „politețea” 
gazdei. Următorul pas important este acela de 
stabilire a echipei de negociere. Tehnicile de business 
intelligence aplicate se referă la stabilirea „profilului” 
membrilor echipelor de negociere. Identificarea 
vulnerabilităților membrilor echipei este obiectivul 
principal întrucât pe baza acestora se planifică 
negocierea propriu-zisă. 
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In the process of profiling, it is essential to identify 
how the decision-maker of the other team thinks, 
that is, if he has got a vertical or horizontal thinking. 
If the decision-maker has got a vertical thinking, it is 
easier to predict his action and to suggest a certain 
aim but the aim has to be established in advance since 
to change it all of a sudden is very difficult to be done. 
When we deal with a person who has got a horizontal 
thinking, it is important to guide his thinking to 
collateral solutions of the main negotiation goal. 
The respective negotiator’s creativity that makes him 
depart from the subject must be directed to the main 
business objective. Anyhow, the more flexibility a 
negotiator with horizontal thinking shows, the longer 
the negotiations will last. 

The day when the negotiations are held, the “ice 
breaking” period must represent 10-15% of the whole 
negotiation period and must precede it. 

This is one of the most important moments of the 
negotiation process which has in view the following 
aspects:
• to respect the time the negotiations are to start;

• the means of transport the team arrives at the
negotiations;

• the dress;
• the way they come through the door (decisive,

aggressive tendencies, defensive attitude, etc);
• the way the negotiators shake hands;

• the way they introduce themselves and the
words they use in this case;

Un element esențial în procesul de identificare a 
profilului, este identificarea modului de gândire al 
decidentului echipei adverse de negociere, respectiv 
dacă acesta are o gândire verticală sau o gândire 
orizontală. La o gândire verticală, este mai ușor 
de anticipat mișcarea următoare și de indus un 
anumit obiectiv, dar odată ce acest obiectiv a fost 
realizat și apare necesitatea schimbării sale, acest 
lucru este mult mai greu de obținut. În cazul unei 
gândiri orizontale, este important, ca pe timpul 
negocierii, să fie canalizată imaginația și tendința de 
soluții colaterale ale părții adverse, către obiectivul 
principal al negocierii. Creativitatea și tendința 
negociatorului cu gândire orizontală de a divaga 
către direcții adiacente trebuie canalizată către 
obiectivul principal. În cazul unui negociator cu 
gândire orizontală flexibilitatea negociatorului este 
mai mare, însă și durata negocierilor crește. 

În ziua în care se desfășoară negocierile, în mod 
obligatoriu, trebuie introdusă perioada de „ice 
breaking” ce trebuie să dureze 10-15% din întreaga 
perioadă estimată a negocierilor propriu-zise și 
precede așezarea la masa de negociere. 

Este unul dintre cele mai importante momente ale 
procesului de negociere în care se au în vedere în 
principal următoarele aspecte:
• respectarea orei la care trebuie să înceapă

negocierile;
• cu ce mijloc de transport se prezintă echipa la

negociere;
• ținuta partenerilor de negociere;
• modul în care intră pe ușă (hotărât, tendințe

agresive, atitudine defensivă, etc.);
• modul în care fiecare partener de negociere dă

mâna;
• modul în care se prezintă și cuvintele cu care

însoțesc prezentarea;
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• the body language is to be observed in order to
identify their mood;

• the process of information gathering, elicitation,
starts so laying the foundation of the future
information gathering;

• to watch the reaction to certain aspects
connected with other former meetings of the
respective companies;

• to test the partner’s knowledge about the
other side without giving any clue about the
preparations of the negotiations;

• to check the validity of the assessment of the
profiling process which precedes the negotiation.

When sitting at the negotiation table, the negotiating 
team members have to be already acquainted with 
the profiles of those they are to negotiate with and 
know their vulnerabilities. The negotiating methods 
will be the ones established in advanced. The head 
of the negotiating team leads the whole process. Any 
interference with a negotiator during the negotiations 
can be harmful, not only to the one who leads the 
negotiations and is also pursuing an elicitation plan 
to collect information, but also to the persuasive 
methods he is using in order to get the desired result 
from his negotiating partner. 

From the intelligence got before the negotiations by 
the business intelligence department, we are already 
acquainted with, the negotiation tricks generally 
used and mastered by the partners involved in 
negotiations have to be taken into account. Relying 
on this information the process of identifying 
and combating their strategy starts. During the 
negotiating process, it is essential to decode the 
messages sent, in many cases unwillingly, by the 
body language, by the partners involved. Taking 
into account the development of the negotiations, a 

• se urmăresc elementele de comunicare non-
verbală care permit identificarea dispoziției lor

• începe procesul de culegere de informații prin
procedeul de „elicitation” punând bazele unei
exploatări viitoare;

• se urmărește reacția la o serie de aspecte legate
de foste întâlniri sau istoricul relației dintre
firme;

• este testat partenerul asupra cunoștințelor pe
care le are referitor la cealaltă parte fără a se
da nici un fel de indiciu asupra rezultatelor
pregătirii negocierii;

• se urmărește confirmarea veridicității evaluărilor 
din procesul de profiling ce a precedat negocierea.

Așezarea la masă trebuie să aibă în vedere ca membrii 
echipei de negociere să aibă în față pe cei al căror 
profil l-au studiat și ale căror vulnerabilități le cunosc. 
Tehnicile de negociere folosite vor fi cele care au fost 
stabilite în prealabil. Liderul echipei de negociere 
conduce întregul proces. Orice întrerupere a oricărui 
negociator poate fi dăunătoare, mai ales atunci când 
cel care negociază urmărește un plan de elicitation, 
nu numai pentru obținerea de noi informații dar 
mai ales pentru ca prin tehnici de persuasiune să își 
conducă partenerul la un punct favorabil.

Din informațiile obținute anterior prin procedee 
de business intelligence, trebuie avute în vedere 
trucurile de negociere curent folosite și stăpânite de 
către partenerii de negociere. În funcție de aceste 
informații se pregătesc procedurile de identificare 
a acestora ca și procedurile de contracarare. 
Pe tot parcursul procesului de negociere este 
esențială citirea semnalelor ce aparțin comunicării 
nonverbale pe care le transmite, de cele mai multe ori 
neintenționat, partenerul de negociere. În funcție de 
evoluția negocierii se va menține o atmosferă calmă 
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calm atmosphere will be maintained or, on purpose, 
a tensed, irritating atmosphere will be imposed in 
order to have a break that will allow the negotiating 
process to be resumed on new positions. 

During the negotiations, it is important to be made 
an analysis in real time of the development of the 
process, with the view of the targets proposed, and 
on this basis a new decision to be made, either to use 
new arguments or to change the pace of putting the 
strategy into practice. 

During the negotiation, one of the members of the 
negotiating team has to keep watching the body 
language of the negotiation partners, who, when 
the break is taken, is to communicate the other 
team members his conclusions after studying their 
competitors. These breaks are to be used to analyze 
the progress of the negotiation and to establish the 
way to go-ahead with the process and the targets of 
every stage. During these breaks, it is also analyzed 
the consistency between the statements made and 
the body language. 

When the negotiations come to an end, it is 
important to analyze the way they developed and the 
lessons learned must be written in a report in order 
to be used for the planning of the future negotiations. 
All the data regarding the profiles of the competitor’s 
negotiation team are loaded in the database of the 
business intelligence department and compared with 
the information already there. 

When these aspects are pro-actively used they will 
immediately pay dividends.

a întregului proces sau se va crea, voit, o atmosferă 
tensionată, iritantă, care să ducă la o pauză care va 
permite reluarea procesului de negociere de pe noi 
coordonate.

Este important ca în timpul negocierilor, să se facă 
o analiză în timp real a evoluției procesului, vis a vis
de obiectivele urmărite și în funcție de aceasta să 
se ia decizia suplimentării cu noi argumente ca și a 
schimbării ritmului de introducere a acestora. 

Este deosebit de util ca pe parcursul negocierii, un 
membru al echipei de negociere să urmărească 
elementele de comunicare nonverbală a partenerilor 
de negociere, și să anunțe momentul unei pauze 
în care să comunice celorlalți membrii ai echipei 
sale concluziile la care a ajuns în urma studierii 
competitorilor. Aceste pauze trebuie folosite pentru 
analize ale stadiului negocierilor și stabilirea modului 
de continuare ca și a obiectivelor de etapă. De 
asemenea, în aceste pauze se analizează concordanța 
între afirmațiile făcute și susținerea acestora prin 
comunicarea nonverbală. 

După încheierea negocierilor este esențială o 
analiză a modului în care au fost derulate acestea 
și elaborarea unui raport de „lecții învățate” în 
vederea planificării viitoarelor negocieri. În baza 
de date a departamentului de business intelligence 
a companiei sunt introduse toate datele referitoare 
la profilul membrilor echipei de negociere adverse 
ca și concordanța între acestea și informațiile deja 
existente în baza de date.

În cazul în care aceste aspecte vor fi proactiv aplicate 
în procesul de negociere, succesul nu va întârzia să 
apară.
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ABSTRACT

Astăzi, când competiția în domeniul afacerilor este 
mai acerbă ca oricând, este obligatoriu să cunoaștem 
tehnicile de inginerie socială folosite în scopul obţinerii 
de informaţii confidenţiale de la angajații unei firme, 
pentru a proteja atât angajații cât și compania.

CUVINTE CHEIE

Inginerie socială, informaţii confidenţiale, tehnici de 
control psihologic, rețele de socializare, „zona privată”

În ultimul timp, două domenii, psihologia și 
securitatea informației, au devenit deosebit de 
importante pentru diverse sfere de activitate, 
domeniul afacerilor fiind unul dintre ele. Acestea 
oferă firmelor un ajutor incontestabil pentru 
desfășurarea unor afaceri sigure datorită posibilității 
de a descoperi la timp atât propriile vulnerabilitățile 
cât și amenințările cu care se confruntă acestea. 

Manipularea psihologică sau ingineria socială 

Leliana Valentina Pârvulescu
Psiholog, profiler
Psychologist, profiler

Manipularea Psihologică În Obținerea De Informații
Psychological Manipulation In Gathering Information

ABSTRACT

Today, when the competition in the business field is 
tougher then it has ever been, it is compulsory to be 
knowledgeable of the social engineering technics used 
to get confidential information from employees in 
order to protect them and their company.

KEYWORDS

Social engineering, confidential information, mind 
control technics, social network, ”privacy zones”.

Lately, two fields: psychology and intelligence 
security, have become very important for different 
activity domains, especially for the business field, 
being a real support in order to develop safely a 
business and to detect in time its vulnerabilities and 
the threats against it. 

Mind manipulation or social engineering represents 
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a set of techniques and methods which are meant to 
make a person to provide confidential information 
and data unwillingly. 

In case an interested person doesn’t succeed in getting 
certain information with the help of technology, one 
can use another way, that is people and especially 
mind control techniques. 

From the social engineering point of view, it is man 
that is the weak link in the protection and security 
information chain of measures. People are not only 
prone to error but also vulnerable to the pressure put 
on them by some persons who try, using manipulation 
techniques, to get confidential information. The 
difference between a hacker and a social engineer is 
given by the techniques used. While a hacker is expert 
at using computers, a social engineer is specialised in 
psychological techniques meant to force his “victim” 
to provide him confidential information. 

One of the main instruments of these techniques 
is based on one of the specific characteristics of 
humans: suggestibility. Social engineering means to 
besiege a human mind, an activity that, for certain 
persons trained in this respect, may be much simpler 
to put into practice then to discover the vulnerability 
of a computer programme.

Let’s take as example the well-known comparison 
between entering a house using physical force instead 
of convincing its owner to let you in. It is obvious 
that it is easier to get into the house when you have 
the owner’s permission obtained with a minimum 
effort, only by saying a few proper words at the right 
moment, a technique also used in social engineering.

reprezintă o suită de tehnici și metode care au rolul de 
a convinge o anumită persoană să dezvăluie în mod 
involuntar informații și date cu caracter confidențial. 

În cazul în care cineva interesat nu reușește să 
obțină anumite informații doar prin intermediul 
tehnologiei, poate folosi această modalitate apelând la 
factorul uman și în special la tehnicile de manipulare 
psihologică. 

Din punctul de vedere al ingineriei sociale, veriga 
slabă în lanțul măsurilor de protecție și securitate 
a informației este chiar omul. Oamenii nu numai 
că sunt predispuși la erori, dar sunt vulnerabili la 
presiunea din partea unor indivizi care vânează 
informații confidențiale prin manipulare. Diferența 
dintre un hacker și un inginer social este dată de 
tehnicile folosite. În timp ce un hacker este expert 
în tehnica informatică, un inginer social folosește 
tehnici psihologice pentru a-și determina victima să 
îi ofere informații private.

Unul din instrumentele acestor tehnici se bazează 
pe una din caracteristicile specifice naturii umane 
și anume sugestibilitatea. Ingineria socială este 
echivalentul unui asalt asupra minții umane, care, 
pentru anumiți indivizi pregătiți în acest sens, poate 
fi mult mai simplu de utilizat decât folosirea unor 
tehnici sofisticate pentru a descoperi o vulnerabilitate 
în sistemul software.

Să luăm exemplul clasic privind opțiunea de a intra 
într-o casă prin forță fizică sau a-l convinge pe 
proprietar să își dea acordul. Este evident că efortul 
de a obține acordul proprietarului este mult mai mic 
decât în cazul folosirii forței fizice, fiind suficiente 
numai câteva cuvinte potrivite, spuse într-un 
anumit mod, procedeu folosit și în comportamentul 
manipulator. 
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When starting an attack on mind by using social 
engineering techniques, the key activity means 
to discover what the targeted person or company 
reveals about himself or itself. For example, when 
a person posts something on Facebook one reveals 
data about his job, company or department, photos 
with the person’s office, office mates and so on. For 
experienced and trained persons these represent data 
which can provide lots of pieces of information.

That is why social networks are an endless source of 
information, providing a lot of very useful details 
and being easy to access. A LinkedIn profile may 
reveal one’s position in a company and facilitate the 
discovery of a person’s hobbies and friends. 

Although, lately, social networks have been making 
efforts to protect the users’ privacy, the users do not 
seem to take into account these efforts. They are still 
not aware of the danger they are faced with and, 
especially when it is their company in question, they 
can be very careless putting on the Internet details 
that can be detrimental to the company they belong 
to. In other cases, they become friends with strangers 
and, in a very short time, intimate friends and 
without thinking too much they answer questions 
about their company. 

There has been made a test in which a false Facebook 
account was placed on the Internet and soon it got 
an impressive number of friends. In only a week, it 
accumulated lots of important information about 
a well-known car manufacture, that could have 
harmed the respective company.

A recent research conducted by Check Point for 
Dimensional research has shown that 43% of 853 

În inițierea unui atac de inginerie socială, cheia constă 
în ceea ce expune persoana sau compania către care 
este îndreptat. De exemplu, o postare pe Facebook 
în care sunt prezentate preocupările persoanei, locul 
de muncă, date despre compania sau departamentul 
unde este angajat, fotografii cu biroul, cu colegii, etc., 
reprezintă, pentru niște ochi avizați și instruiți, o 
sursă din care pot fi extrase o mulțime de informații. 

Din acest motiv, rețelele de relații sociale sunt o sursă 
infinită de informații, cu multe detalii, care poate fi 
folosită extrem de ușor. Un profil LinkedIn poate 
scoate la iveală poziția în companie a unei persoane; 
un cont de Facebook poate facilita descoperirea de 
hobby-uri și prietenii. 

Chiar dacă în ultimii ani rețelele de socializare au 
făcut și fac eforturi pentru a asigura ceea ce se cheamă 
„zona privată’’ (privacy zone), mulți utilizatori nu 
țin cont de aceste eforturi. Ei nu conștientizează 
pericolul și, în special când este vorba de compania 
în care lucrează, pot fi neglijenți, postând detalii 
care pot avea un efect distructiv pentru companiei. 
În alte cazuri, construiesc prietenii cu persoane 
necunoscute pe care, în scurt timp, ajung să le 
transforme în confidenți și să le răspundă la întrebări 
despre companie fără să stea prea mult pe gânduri.

S-a realizat un experiment care a constat în crearea 
unui cont fals de Facebook. În scurt timp, a acumulat 
un număr impresionat de prieteni. Experimentul 
a mers mai departe și s-au obținut, în decursul 
unei singure săptămâni, informații importante și 
detaliate care ar fi putut prejudicia o mare companie 
producătoare de mașini. 

Un studiu recent, realizat de Check Point pentru 
Dimensional Research, a arătat că 43% din cei 853 
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respondents, all IT experts, were attacked by persons 
who are regular social engineering practitioners. The 
test has also shown that the newly hired employees 
are more prone to reveal a company’s secrets than the 
old ones.

The good news is that companies are more and more 
concerned about increasing their employees’ awareness 
regarding the security of information and organize 
specialised courses, workshops on the security of 
information and on how unwillingly a company’s 
secrets can be revealed and how interested persons 
behave in order to get the details they are interested in.

Training is the best successful solution against such 
attacks, each course or training session having as a 
result the improvement of the employees’ security 
self-protecting behaviour and the diminishing of the 
company’s vulnerabilities.

Thus, the protection against social engineering 
techniques becomes real, discouraging such 
fraudulent activities. This allows those in charge with 
managing information to have a better control of it, 
using up to date criteria tailored for business. After 
these criteria are established, the employees must 
be kept informed about the security aspects of a 
company which, obviously, are to be decided on with 
the help of the professionals of the security field. 

It is vital for a company’s key employees to know and 
understand what information theft is, why it is used 
and how this is put into practice. It is important to 
be aware that it is not only technology that can be 
blamed for the security vulnerabilities and leak of 
information, it is also due to man and the way human 
mind can be undermined using different means in 
order to keep it under control. 

respondenți, toți experți în domeniul IT, au fost 
atacați de indivizi care foloseau tehnici de inginerie 
socială. Din sondajul respectiv a reieșit că noii 
angajați sunt mai predispuși la a furniza informații, 
incidența fiind de 60% decât în cazul noilor angajați, 
ei prezentând un risc crescut pentru companie.

Vestea bună este că din ce în ce mai multe companii 
se preocupă să își educe angajații, prin diferite 
cursuri de specializare, seminarii, workshop-uri, 
cu privire la securitatea informației, modul în care 
pot fi transmise involuntar secrete ale companiei și 
modalitatea în care pot acționa unii indivizi pentru a 
obține detalii utile pentru ei.

Instruirea reprezintă una din soluțiile cele mai de 
succes în apărarea atacurilor, fiecare curs sau instruire 
ducând la îmbunătățirea comportamentului de auto 
protecție al angajaților și reducerea vulnerabilităților 
companiei.

Protecția împotriva ingineriei sociale devine astfel 
solidă, descurajând fenomenul. Aceasta permite 
controlul informației doar de către persoanele avizate, 
după criterii de actualitate și corelate cu operațiunile 
de business. Odată definite aceste criterii, angajații 
trebuie să fie puși la curent cu elementele de securitate 
create în companie care, evident, trebuie să aibă girul 
unor experți în domeniu.

Este esențial ca angajații cheie ai unei companii 
să cunoască și să înțeleagă fenomenul furtului de 
informații, de ce se folosește și cum. Important 
este să fie informați că securitatea informației și 
scurgerea de informații nu țin doar de tehnologie, ci 
și de factorul uman și de modalitatea în care psihicul 
omului poate fi subminat prin diverse mijloace, cu 
scopul de a fi controlat. 
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The mental abilities of a person who is trained to 
steal information are trained in accordance with the 
latest scientific discoveries regarding the functions 
of human brain, namely the conscious and the 
subconscious. 

That is why, a major element in maintaining a 
company’s state of security is to keep the pace with 
the latest news in the social engineering field, the 
same way the antivirus techniques are brought up-
to-date, in the same way the bringing up-to-date and 
improving the employees’ mental abilities should 
be done, especially for those who are dealing with 
important information as they represent a risk factor 
in a company’s security structure. 

In conclusion, it can be said that mental manipulation 
is an easy technique to use and that keeping the 
employees informed and trained in order to get 
accustomed to its existence, to the way it can be used 
can eliminate the risk of becoming victims to those 
who master this technique. Thus a company’s and a 
person’s security are better protected.

Abilitățile mentale ale indivizilor, care sunt pregătiți 
pentru furtul de informații, sunt antrenate ținând 
cont de cele mai noi descoperiri privind funcționarea 
creierului uman, respectiv a conștientului și 
subconștientului. 

De aceea, un element major în menținerea securităţii 
unei companii este și cunoașterea în permanență a 
noutăților care apar în domeniul ingineriei sociale, 
pentru că, așa cum este necesară actualizarea 
programelor de antivirus, așa este utilă și actualizarea 
și îmbunătățirea aptitudinilor mentale ale angajaților 
care dețin informații importante, pentru că ei 
reprezintă unul dintre componentele de risc în 
interiorul fiecărei infrastructuri de securitate într-o 
companie. 

În concluzie, trebuie subliniat din nou că manipularea 
psihologică este o tehnică ușor de folosit și că 
informarea, educarea pentru a se cunoaște despre 
existența acesteia și a felului în care poate fi folosită 
pot duce la eliminarea riscului de a deveni victime 
ale celor care folosesc această tehnică. Astfel atât 
securitatea personală cât și a companiei sunt 
protejate. 
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ABSTRACT

Noua industrie a serviciilor de securitate își vinde 
produsele cu destulă dificultate deși acestea sunt 
mai necesare ca oricând. Cauzele aceste situaţii sunt 
diverse: lipsa de comunicare eficientă cu clienţii, 
trăsăturile specifice comportamentului uman, mediul 
psiho-social sofisticat al societăţii actuale. Articolul 
propune o abordare pragmatică pentru rezolvarea 
acestei situaţii.

CUVINTE CHEIE

Servicii de securitate, a informa clienţii, a nu reuși 
să comunice, comportamentul uman, securitatea IT, 
securitate cibernetică, a gestiona ameninţările, rețele 
de sociale.

Securitatea, ca serviciu contemporan, este dificil să fie 
vândută din mai multe motive, dintre care amintim 
doar pe cel economic și pe cel psihologic. Tot mai 
mulți specialiști implicați în această industrie afirmă 
că această situație nu are neapărat o motivație logică 
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Servicii De Securitate Corporatistă– Cerință Actuală
Corporate Security Services- A Present-Day Demand

ABSTRACT

The new industry of security services doesn’t sell easily 
although its services are more necessary than ever 
before. The reasons for the present state of affairs are: 
the lack of efficient communication with the clients, the 
specific features of human behaviour, the complex and 
sophisticated present environment. The article proposes 
a pragmatic approach as a solution to these problems.

KEYWORDS

Security services, to put the clients in the picture, to fail 
to communicate, human behaviour, IT security, cyber-
security, to manage threats, social networks.

Security, a modern service, is difficult to be sold for 
several reasons, among the most important being 
the economic and psychological ones. The experts 
involved in this industry say that there is no logical 
motivation for this situation and a pragmatic and 
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complex approach, having as a result a wide range of 
interpretations, has to be adopted. 

Generally, the average client doesn’t understand well 
the products offered by this industry since, in many 
cases, the security providing companies themselves 
do not present them convincingly failing to correctly 
put the clients in the picture. 

From a psychological point of view, these services 
are difficult to be accepted due to the difficulty of 
differentiating between two types of sales: sales on 
account of “greediness’’ to be obtained as much profit 
as possible, and sales on account of the “customer’s 
fear’’ that they lack an instrument considered more 
than necessary. In the first case the sales are induced 
by the sheer desire of acquiring by purchasing and in 
the second case by the fear of the consequences of not 
having them.

In this context, I would like to emphasize some 
aspects of the human behaviour as a result of people’s 
aversion to losses and the market exploration theory 
and then to see their impact on the current security 
services on the market.

From a statistical and psychological perspective, 
the company managers are in general focused on 
minimizing losses and not on maximizing the gains 
of their organisations. 

For example, it was statistically demonstrated that 
when they are asked to choose between a granted 
gain of MU 500 and a risky gain of MU100 the great 
majority of them chose the MU 500 gain. 

și impune o abordare pragmatică și complexă, fapt ce 
poate genera o întreagă gamă de interpretări.

În general, clientul de mărime comercială medie 
nu înțelege foarte bine produsele oferite de această 
industrie, după cum, adesea, nici companiile 
furnizoare de servicii de securitate nu le prezintă 
suficient de convingător, ceea ce duce la un eșec de 
comunicare din partea acestui domeniu cu privire la 
deosebita importanță și utilitate a activităților sale. 

Din punct de vedere psihologic, domeniul acestor 
servicii este dificil de acceptat, urmare a greutăților 
induse de înțelegerea diferențelor dintre vânzările 
„din lăcomie”, pentru a câștiga cât mai mult, și 
vânzările generate de existența unui „sentiment 
de teamă” al cumpărătorilor care se cred lipsiți de 
un instrument mai mult decât necesar. Diferențele 
constau în faptul că, în primul caz vânzările sunt 
generate de simpla dorință de achiziție, iar în al 
doilea caz sunt decise de teama, de consecințele de a 
nu avea acele bunuri.

În acest context doresc să subliniez unele aspecte 
ale comportamentului uman generate de aversiunea 
față de pierderi și teoria prospectării pieței, iar apoi 
să le aplicăm domeniului serviciilor de securitate 
existente în piață. 

Din perspectivă statistico-psihologică, managerii 
unei companii preferă, în general, mai degrabă să 
evite pierderile decât să obțină și să maximizeze 
câștigurile propriilor organizații. 

De exemplu, din punct de vedere statistic, s-a 
constatat că dacă aceștia ar trebui să aleagă între un 
câștig, sigur, de 500 unități monetare (um) sau să 
riște pentru un câștig de 1000 um, majoritatea aleg 
câștigul de 500 um. 
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O abordare similară, ușor ajustată, arată un contrast 
interesant între câștig și risc. Dacă avem de făcut o 
alegere între o pierdere aproape sigură de 500 um 
sau acceptarea unui risc generat de o probabilă 
pierdere de 1000 um, majoritatea întreprinzătorilor 
ar alege riscul de a pierde 1000 um. Considerăm că 
aceasta este problema principală a vânzării incipiente 
a serviciilor de securitate într-o economie de piață 
guvernată de existența competiției.

Cu toate că afirmația următoare este un truism, se 
apreciază că, în general, consumatorul cumpără 
un produs dacă este “util sau bun”, dar industria 
serviciilor de securitate pare fundamental diferită 
prin aceea că serviciile pe care le oferă nu sunt 
întotdeauna neapărat bine venite și nici acceptate 
în totalitate. Dacă serviciile de securitate ar fi 
acoperitoare în totalitatea lor, atunci nu am mai 
avea nevoie de securitate suplimentară (oricând 
reconsiderată și pusă sub semnul întrebării, dar și 
binevenită), ar fi o caracteristică standard (așa cum 
sunt frânele sau airbag-urile la o mașină). 

Din păcate există multe alte probleme privind 
securitatea companiilor, cărora managerii 
organizațiilor trebuie să le găsească soluții, chiar dacă 
acestea au devenit mai puțin complicate din punct de 
vedere tehnic dar mult mai sofisticate din punct de 
vedere psiho-social. 

În această situație se pune în mod logic întrebarea- 
până unde poate merge transparența unei companii 
atunci când se pune problema asigurării integrității 
valorilor sale materiale, financiare sau informaționale? 
Spre exemplu, atunci când se abordează securitatea 
IT a unei organizații, conceptul de cloud computing 
nu este cu mult diferit față de modelul client-
server consacrat încă din anii 60. Are directorul 
compartimentului IT al unei organizații curajul să 

A similar result is obtained in case of a situation of 
gain or risk. If they are faced with a sure loss of MU 
500 or a risky situation with a possible loss of MU 
1000, they would choose to lose MU 1000. This, I 
think, is the main problem of selling security services 
on a market economy ruled by competition.

It is well known the fact that a customer buys 
something if the respective object is useful and good, 
but the security services industry seems completely 
different from anything else since the services 
acquired are not always and totally welcomed. If the 
security services offered a complete protection then 
supplementary security (all the time reconsidered, 
questioned but welcomed) wouldn’t be needed, it 
would by a standard procedure (e.g. brakes and 
airbags for a car).

Unfortunately, there are many other problems 
regarding a company’s security to which the 
company managers must find solutions even if 
from the technical point of view they have become 
less complicated but more sophisticated from the 
psychological and social point of view. 

Under these circumstances a logical question 
arises: “How transparent can a company be when 
it is to assure the integrity of its material, financial 
or information assets?’’. For example, when the IT 
security of a company is approached, the concept 
of cloud computing is similar to the client-server 
model established in the 60s. Has the head of an IT 
department in a company the courage to store the 
data and information he is responsible for on a hard-
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drive that belongs to another company? The answer 
is obvious since the data are out of his control. 

However, real life proves that many IT applications 
are used in this way, for example the systems Hotmail, 
Gmail, Facebook, LinkedIn, etc. Organisations gather 
information and load these applications with it. 
When the information is there other persons manage 
it. The users of these systems employ independent 
platforms which, from the security point of view, are 
not the best protected. 

Many feed their information there without giving a 
thought to the technical aspects. Should no one in 
an organisation care about it? In our so physically 
and socially interdependent world, the problems of 
a company’s general security should be approached 
having the above mentioned things in mind. 

The security field should rather be a part of the 
company’s organisational culture and not only a 
set of tough and fast-applied rules, but this can’t 
happen all of a sudden. Of course, we still aren’t in 
the position when a company manager doesn’t have 
to worry about the company’s security and he still has 
to keep on planning and implementing measures to 
improve the company’s security, even if the optimum 
state in the field can never be reached. 

However, security should play a definite role in the 
development policies of a business and should be 
taken into consideration when the budgets regarding 
risk strategies and security aspects are decided. In my 

stocheze datele și informațiile pe care le gestionează 
pe un hard drive ce aparține unei alte companii? 
Răspunsul este evident, ca urmare a faptului că ceea 
ce se întâmplă cu aceste date, cu certitudine, va fi în 
afara controlului managerului. 

Totuși, viața reală a arătat că multe aplicații mari sunt 
rulate într-o astfel de logică, cum ar fi situația celor 
ce exploatează sistemele Hotmail, Gmail, Facebook, 
LinkedIn etc. Organizațiile colectează informații și 
le introduc în aceste aplicații. Odată plasate acolo, 
altcineva gestionează în mod real datele. Utilizatorii 
acestor sisteme folosesc platforme independente care 
însă nu sunt neapărat cele mai bune din punctul de 
vedere al securității. 

Mulți postează aceste informații fără să se gândească 
și nu iau în considerare aspectele tehnice. Chiar 
nimănui dintr-o organizație nu ar trebui să-i 
pese? Într-o logică similară ar trebui abordată și 
problematica securității generale a unei companii 
într-o lume care este tot mai interdependentă fizic, 
informațional și social. 

Domeniul securității ar trebui să facă parte din 
cultura organizațională a unei companii și nu să 
fie numai un set de reguli dure și rapid aplicate, 
iar acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte. 
Cu siguranță, încă nu am ajuns la stadiul în care 
managerii de companii nu trebuie să-și facă griji cu 
privire la securitatea companiei. Trebuie și pe mai 
departe să continuăm proiectarea și implementarea 
unor măsuri de îmbunătățire a securității, chiar dacă 
niciodată nu vom atinge optimul în acest domeniu. 

Totuși, securitatea ar trebui să joace un rol concret în 
politicile de dezvoltare ale oricărei afaceri și ar trebui 
luată în calcul la stabilire unor bugete referitoare la 
strategii de tratare a riscurilor si a problemelor de 
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securitate. După părerea mea, domeniul securității 
presupune o abordare complexă care să depășească 
maniera dihotomică ce consideră relația apărători vs. 
atacatori reali sau virtuali. 

Consider că, pentru adepții abordării sistemice a 
domeniului securității companiilor, există două 
niveluri în ceea ce privește abordarea acesteia: nivelul 
de securitate tehnologică și nivelul social sau cel al 
comportamentului uman. Cu alte cuvinte, nu poți 
proteja tehnic ceva dacă nu înțelegi mentalitatea unei 
persoane ce amenință (real sau potențial) o companie, 
deci nu este numai o chestiune de cunoștințe din 
interiorul sistemului versus cunoștințe din exteriorul 
acestuia, ci, mai degrabă, este vorba despre preluarea 
gestiunii unui sistem și încălcarea cu bună știință a 
regulilor de corectă funcționare a acestuia. 

Chiar dacă încerci să împiedici pe cineva să comită un 
lucru sau îl faci tu singur cu titlul de test, tot trebuie 
să fii capabil să înțelegi cum funcționează sistemul și 
cum pot fi încălcate regulile de bună funcționare a 
acestuia.

Spre exemplu, vorbind despre securitatea cibernetică 
în ideea prezentată mai sus, vă invit să aruncați o privire 
asupra propunerilor unor servicii guvernamentale de 
securitate, care sugerează companiilor să își dezvolte 
sisteme proprii de e-mail, IM, VoIP și alte sisteme de 
comunicații bazate pe Internet, astfel încât să existe 
posibilitatea începerii (continuării) implementării 
acestora de către experți. Companiile care utilizează 
sisteme securizate vor adăuga variante alternative de 
acces la software-ul de utilizator, în conformitate cu 
prevederile legale.

Doresc de asemenea să subliniez faptul că, de regulă, 
ne concentrăm pe contracararea tacticilor folosite de 
răuvoitori și mai puțin pe gestiunea amenințărilor. 

opinion, the security field means a complex approach 
beyond the traditional relationship defenders visa 
real or virtual assailants. 

I consider that, for those who support the idea of a 
systemic approach of a company’s security, there 
can be distinguished two levels of this: the level 
of technological security and the social level, the 
human behaviour. In other words, you can’t protect 
something from the technical point of view unless 
you are knowledgeable of the mentality of people 
who can be a risk (real or potential) for the company, 
so it doesn’t mean only to be in the know about the 
inside or outside of the company, but rather to take 
over the management of a system and to willingly 
infringe the rules of its correct functioning. 

When you try to stop somebody from doing something 
wrong, or when, as a test, you do it yourself, you must 
be able to understand how the system works and how 
the rules of its correct functioning can be broken.

For example, taking into consideration cyber security 
from the point of view of the things mentioned above, 
it is useful to follow the example of the government 
security services which suggest the companies to 
have their own email, IM, VoIP systems and other 
Internet communications systems, so that to be a 
starting point in order to begin (to continue) their 
implementation by qualified experts. The companies 
that use security systems will put forward access 
alternatives to a user’s software, in accordance with 
the legal demands.

I would also like to emphasize the fact that, generally, 
we focus on how to combat the techniques used 
by evildoers and less on how to manage threats. 
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Criminalitatea, în general, recurge la diferite tactici 
bazate și pe dezvoltarea tehnologică care le este de 
mare ajutor. Mai mult, chiar infrastructura proprie 
unei companii sau organizații poate fi folosită 
împotriva acesteia.

De exemplu, potrivit responsabililor care 
investighează atacul terorist din Mumbai, atacatorii 
au folosit Google Earth pentru a îi ajuta să se orienteze 
în drumul lor spre locația dorită. Astfel de incidente 
au determinat multe guverne să ceară companiei 
Google să scoată imaginile care surprind zone ce 
pot prezenta un grad mare de atractivitate pentru 
structurile criminale. Teroriștii din Mumbai au 
utilizat și rețele wireless deschise pentru a comunica 
între ei. Astăzi sunt frecvente propunerile de oprire a 
rețelei de telefonie mobilă în cazul unui atac terorist. 
Dacă India interzice Google Earth și rețelele wireless 
deschise, un viitor terorist nu va putea să se folosească 
de ele pentru planificarea unor activități criminale, 
dar nici altcineva, inclusiv cetățeni onești nu vor mai 
beneficia de aceste servicii. 

Atacurile teroriste sunt rare și este greu de imaginat 
că societății i s-ar putea refuza beneficiile tehnologiei, 
doar pentru că unii reprezentanți ai lumii criminale 
ar putea să se folosească de ele. Altă tendință care 
ia amploare, este interacțiunea dintre sistemele 
ITC și cele fizice precum cititoarele de carduri de 
toate tipurile, bancomatele, etc. Atunci când se 
întâlnesc cele două lumi, apar probleme de securitate 
importante.

Rețelele de socializare precum Facebook, LinkedIn 
etc., vor reprezenta o potențială amenințare la adresa 
securității organizațiilor și a persoanelor individuale, 
din moment ce cantitatea de date vehiculate pe 
aceste platforme crește. Domeniul securității în 
lumea virtuală este preocupat de crearea și susținerea 

Offenders, in general, resort to different tactics based 
on the technological development that is of great 
help to them. Furthermore, even a company’s or an 
organisation’s infrastructure can be used against it.

For example, in accordance with the investigators 
of the attack in Mumbai, the attackers used Google 
Earth to guide them on the way to their target. Such 
cases have made pressure on many governments to 
ask Google to take the images criminal organisations 
may be interested in out of their site. The terrorists 
in Mumbai have also used wireless networks to 
communicate among them. Today, there are more 
and more demands, especially in cases of terrorist 
attacks, for the mobile phone networks to be cut 
off. If India should ban Google Earth and the open 
wireless networks, the terrorists won’t be able to use 
them to plan their criminal activity although, at the 
same time, honest citizens won’t be able to use these 
services either. 

Terrorist attacks are rare and it is not acceptable to 
deny the whole society the benefits of technology 
only because criminals could use them to their 
purpose. Another trend that has become obvious is 
the interconnection between the ITC and physical 
systems such as all types of card readers, ATMS, etc. 
The combination of the two systems brings about 
serious security problems.

The social networks such as Facebook, Linkedin may 
be a possible threat to the security of an organisation 
since the quantity of data on these networks is on the 
rise. The field of security in virtual media has in view 
the setting up and support of projects able to detect 
the threats in development and to provide reliable 
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proiectelor care vor identifica amenințările în curs de 
dezvoltare, cât și de furnizarea celor mai practice și 
fezabile contramăsuri pentru a le înțelege, preveni și 
contracara. 

Securitatea, în general, și cea cibernetică în special, 
reprezintă discipline în curs de cristalizare academică. 
În urmă cu zece ani, nucleele acestor discipline erau 
dedicate, aproape în întregime, managementului 
riscului, respectiv, protecției informațiilor 
computerizate. În prezent, având în vedere rolul critic 
pe care îl joacă sistemele ITC (Internet-ul, mai ales) 
în toate aspectele vieții noastre, studiul aprofundat al 
comportamentului uman, a metodelor și tehnicilor 
pentru asigurarea confidențialității, integrității, 
autenticității și oportunității informațiilor digitale 
reprezintă priorități de vârf.

Domeniul securității sistemelor economico-sociale 
include concepte provenite din multe discipline. 
Aceste concepte provin din domenii diverse precum:
• managementul afacerii;
• politici, metode, tehnici și proceduri de

securitate;
• planificarea continuității afacerii;
• managementul resurselor umane;
• securitatea sistemelor ITC;
• concepte conexe ideii de networking;
• ingineria software;
• aspecte legislative;
• structuri de impunere a legii;
• studiile privind comportamentul uman;
• etică;
• etc.

Toate aceste domenii pot contribui la atingerea 
scopului general al securității sistemelor. Ca atare 
pare logic să încorporăm principiile și metodele din 
fiecare domeniu prezentat mai sus, în corpul final al 

and practical measures in order to detect, prevent 
and combat them. 

Security in general and IT security in particular 
are also becoming academic subjects. Ten years 
ago the academic specialists used to focus on 
risk management, namely the protection of the 
information stored in computers. Nowadays, when 
the ITC systems (especially the Internet) play a critical 
role in all aspects of our lives, our main priority is to 
have in-depth knowledge of human behaviour and 
of methods and techniques that enable us to assure 
the privacy, integrity and authenticity of digital 
information. 

The field of the economic-social security systems 
may use concepts common to others fields of activity. 
These concepts refer to fields such as:
• business management;
• security policies, methods, techniques and

procedures;
• planning the development of a business;
• human resources management;
• ITC systems security;
• concepts connected with networking;
• software engineering;
• legal aspects;
• law enforcement;
• studies on human behaviour;
• ethics;
• etc.

All these fields can contribute to achieving the general 
aim of the security system. Thus, it would seem 
logical to incorporate the principles and methods of 
each field mentioned above in the final set of good 
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celor mai bune practici privind securitatea sistemelor. 
În acest moment, încă se mai discută despre unde ar 
trebui să fie trasată linia, sau unde ar trebui să fie 
îndreptată atenția în cadrul acestor limite.

În contextul în care domeniul cibersecurității tinde 
să acapareze tot mai mult preocupările teoretice în 
domeniu, în finalul acestui demers, cităm unul dintre 
cei mai calificați experți în domeniul securității 
sistemelor, Bruce Schneier, care, atunci când a 
fost întrebat, care va fi tipul de delict de securitate 
predominant în viitorul previzibil a răspuns: „Uitați 
de delictele cibernetice! Delictele sunt delicte. Este 
același lucru urmărit de delincvenți de mii de ani, în 
mare parte, banii. Nu contează ce fel de tip. Furtul 
datelor personale, de exemplu, este un precursor 
al fraudei. Singurul motiv pentru care se fură date 
personale, este pentru a comite un furt cu ajutorul 
lor. Motivația umană nu s-a schimbat – se schimbă 
doar tacticile folosite.”
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practices for the security of the systems. It is debated 
where the line should be drawn or where the focus 
should be within these limits.

Under these circumstances, when cyber security 
aims at monopolising the theoretical preoccupations 
in this respect, I’m going to quote one of the most 
qualified experts in the field of the systems security, 
Bruce Schneier, who, when asked what type of 
security crime will prevail in the foreseeable future 
answered “Forget the cyber-crimes. Crimes will be 
crimes. Criminals have had the same thing in mind 
for thousands of years, money. It doesn’t matter the 
kind of offence. The theft of personal data for example 
is a precursor of fraud. The only reason for which the 
personal data are stolen is to use them in order to 
commit a theft. Human motivation hasn’t changed. 
Only the methods used have changed’’.
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al activității de informații pentru
afaceri;
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• utilizează un set de bază de metode de
culegere a informațiilor de interes;

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

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

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

Elements of the three domains mentioned in the title 
can be combined in order to increase a company’s 
competitiveness. Organization culture can reveal 
certain internal short falls. The solution to these 
problems stems from within the organization through 
“innovation“. 

In order to have an efficient and sustainable innovation 
the existing knowledge has to be well managed 
and business intelligence has to be used to monitor 
knowledge flows.

KEYWORDS 

Organizational culture, knowledge management, 
key elements of organizational culture, performance 
indicators, visible / obscure organizational cultural 
elements, an organization’s innovative power, 
knowledge management, to capture, share and 
integrate knowledge, business intelligence

ABSTRACT

Elementele celor trei domenii menționate în titlu se 
pot combina pentru a crește competitivitatea unei 
afaceri. Analiza organizațională evidenţiază anumite 
neajunsuri ale unei companii. Rezolvarea acestora 
trebuie să vină din interiorul organizației, prin 
„inovare”. 

Pentru a inova eficient și durabil, ansamblul de 
cunoștințe disponibile într-o organizaţie trebuie să fie 
atent gestionate, iar business intelligence este folosită 
pentru monitorizarea fluxului de cunoștinţe.
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INTRODUCTION

At first glance one could think: these three domains 
are quite distinct. Is there any relation among them 
and what would that be? 

This article is not an empirical study meant to prove 
the relation between the three fields, but rather a 
theoretical exploration meant to inspire leaders and 
BI, KM and OC practitioners to combine elements of 
these areas in order to increase the competitiveness 
of their organization. 

Let`s start with the Organizational Culture.

Let`s assume you are a member of an organization 
in a leading position or not. Before starting to act 
you are surely keen on finding out as much relevant 
information as you can about the environment your 
organization is acting in. You study the market, 
the competitors, their products and their working 
methods, to better understand what would be the best 
strategy for your organization. Usually you follow a 
series of KPI (Key Performance Indicators) generated 
within or outside your organization to understand 
how well your organization is prepared to deal 
with the external challenges or how a department 
performs its tasks. But behind these indicators 
there is something that it is not tangible. Sometimes 
workers are more motivated. They are teaming better 
and generate more value. Sometimes, although 
the environment did not change substantially and 
nor did your strategy, your workforce is not that 
consistent it used to be. 

INTRODUCERE

La prima vedere s-ar putea spune: sunt trei domenii 
distincte. Care ar putea fi relația dintre ele?

Acest articol nu este rezultatul unei analize empirice 
cu scopul de a proba relația dintre cele trei domenii, 
ci mai degrabă o încercare de explorare teoretică 
menită să inspire liderii și practicanții din domeniul 
cultură organizațională (CO), business intelligence 
(BI) și managementul cunoștințelor (MC) să 
combine elemente ale acestor trei domenii pentru a 
crește competitivitatea organizației.

Să începem cu primul domeniu: cultura 
organizațională

Să presupunem că sunteți un membru al unei 
organizații, într-o poziție de conducere sau nu. Înainte 
de a trece la acțiune cu siguranță sunteți interesat să 
aflați informații cât mai relevante despre mediul in 
care organizația dumneavoastră acționează. Studiați 
piața, concurenții, produsele lor și metodele lor de 
lucru, pentru a înțelege mai bine care ar fi cea mai 
bună strategie pentru organizație. De obicei, urmăriți 
o serie de indicatori cheie de performanță (Key
Performance Indicators), generați în interiorul sau în 
afara organizației pentru a înțelege fie cât de bine este 
pregătită organizația să facă față provocărilor externe 
fie modul în care un departament sau altul se achită 
de sarcini. Totuși, în spatele acestor indicatori se 
află, de cele mai multe ori, ceva care nu este palpabil. 
Sunt momente când angajații sunt mai motivați și 
acționează ca o echipă pentru a genera mai multă 
valoare. Alteori, deși mediul nu s-a schimbat în mod 
semnificativ și nici strategia organizației, forța de 
muncă nu este la fel de eficientă.
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what is behind these fluctuations? How can 
you spot the cause and how can you prevent the 
regressions and longer maintain the periods of 
high effectiveness?

In the past, kings used to get dressed as ordinary 
people and get out in the street to “feel” the spirit 
and hear the rumors. Understanding what your 
employees / subordinates are really concerned 
about and what is actually changing their moral and 
cohesiveness up and down, you have to look beyond 
the productivity related KPIs. Do not mistake this 
method of “exploration” for what some leaders prefer 
to do to find out who is undermining their leadership 
or hampering the good working atmosphere and 
“spy” on their own personnel. No. This is not about 
that…

Basically it is about connecting the leadership to 
the organizational culture i.e. to the feelings and 
sensitivities, to the ethos and spirit that drives the 
fluctuations mentioned above.

Ce se ascunde în spatele acestor fluctuații? Cum 
puteți să identificați cauza și cum puteți să preveniți 
regresii și/sau să mențineți perioadele de eficiență 
ridicată?

În trecut regii obișnuiau să se îmbrace în haine 
simple și să se amestece printre oamenii de rând 
pentru a „simți” spiritul și „murmurul’’ poporului. 
Pentru a înțelege ce îi preocupă cu adevărat pe 
„supuși” /angajați / subordonați și ceea ce stă de fapt 
la baza schimbării de atitudine și afectează coeziunea 
echipei, trebuie să privim dincolo de indicatorii de 
performanță legați de productivitate. Nu trebuie 
însă confundată această metodă de „explorare” cu 
ceea ce unii lideri preferă să facă pentru a afla cine le 
subminează autoritatea sau strică atmosferă de lucru 
ajungând astfel să își spioneze propria organizație. 
Nu, nu despre aceasta este vorba...

Practic, este vorba de conectarea conducerii 
la cultura organizațională, la sentimentele și 
sensibilitățile organizației în ansamblu, la etosul 
și spiritul echipei, pe scurt la factorii interni care 
influențează fluctuațiile menționate mai sus.

LEVELS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
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There are many ways to get in touch and study 
organization culture. Currently there are specialized 
companies that do this for a living, i.e. providing the 
leaders and organizations “culture snapshots” .

How do OC analysts do it? 
-They use Business Intelligence methods. 

Usually Organizational Culture analysts run surveys 
on carefully selected Key Performance Questions 
(KPQs) that generate specific indicators. By 
interpreting these indicators, organizational culture 
analysts come up with relevant conclusions on an 
organization’s cultural profile. Gaps and shortfalls are 
unveiled and inspiring recommendations are made. 

I have recently had the opportunity to read a very 
insightful culture snapshot of an organization, 
produced by one of the very first companies working 
in this field. Obviously, I am not going to mention it. 
The study consisted of a package of Key Performance 
Questions (KPQs) addressed to all personnel in the 
organization to answer, under complete anonymity.

The KPQs went from seeking the personal opinions 
on the organization workflows efficiency pointing to 
what their superiors’ “GOOD” and “NOT so GOOD” 
features were. Other questions pointed to the ethics 
and morals of the interpersonal relationships.

The KPQs usually focus on the so called “visible” 
elements of the organizational culture but they can 
also investigate the obscure OC elements. These latter 
elements require more tactful and careful approach:

Există multe modalități de a explora cultura 
organizației. În prezent, există companii specializate 
care se ocupă de acest tip de analize pentru a furniza 
liderilor „radiografii” ale culturii organizației .

Cum procedează analiștii de CO?
- Utilizează metode de Business Intelligence. 

Analiștii de cultură organizațională desfășoară 
anchete pe baza Listei cu Întrebări Cheie de 
Performanță (KPQs), atent selectate, ale căror 
răspunsuri generează indicatori specifici. Prin 
interpretarea acestor indicatori, analiștii de cultură 
organizațională generează concluzii despre profilul 
cultural al organizației. Lacunele și deficiențele sunt 
dezvăluite și se fac recomandări menite să inspire 
liderii.

Am avut recent ocazia de a citi o astfel de analiză 
detaliată produsă de una dintre cele mai vechi 
companii cu activitate în domeniu. Din motive lesne 
de înțeles nu o voi numi. Studiul a constat dintr-un 
pachet de Întrebări Cheie de Performanță adresate 
întregului personal dintr-o organizație de succes. 
Răspunsurile au fost date sub protecția anonimatului.

Întrebările au variat de la cele ce urmăreau 
indentificarea opiniilor personale privind 
organizarea muncii până la întrebări menite să 
surprindă atât părțile bune cât și pe cele mai puțin 
bune ale superiorilor. Alte întrebări au vizat nivelul 
de morală și etică în relațiile interpersonale.

Întrebările se concentrează de obicei pe așa-numitele 
elemente „vizibile” ale culturii organizaționale, dar 
ele pot investiga, de asemenea, și elemente mai puțin 
vizibile, așa numitele „elemente obscure”. Acestea din 
urmă necesită o abordare mai atentă și plină de tact :
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Visible Elements: 
• Mission statement
• Stories
• Physical layout
• Rules and policies
• Rituals

Obscure elements:
• Employees’ Believes
• Employees’ feelings
• Employees’ shared values
• Assumptions

Elemente vizibile:
• Misiunea organizației
• Povestiri
• Organizarea și distribuirea fizică
• Reguli și politici
• Ritualuri

Elemente obscure:
• Convingerile angajaților
• Sentimentele angajaților
• Valorile comune ale angajaților
• Presupunerile pe care le fac angajații
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The results of the study were presented as a series of 
KPIs with short assessments and recommendations 
coming, surprisingly, from the respondents as a 
synthesis of their improvement proposals. 

Although not very pleasant for the leadership, the 
study revealed the real issues that concerned the 
majority of the employees, issues that are normally 
discussed at low levels, in a low voice, in venues like 
cafeterias or during parties at home. 

Recognizing and accepting the existence of these 
aspects is the first step to mitigate their effect on the 
efficiency of the organization. 

The studied organization is a much appreciated one, 
with an excellent reputation in its domain of activity. 
However, the study showed that the majority of the 
personnel are not necessarily very happy. 

What does that mean? Well, it could be an early 
warning for a potentially imminent internal crisis. 
The personnel might start to choose fleeing the 
organization as better external opportunities occur.

Obviously, a true leader should be concerned when 
learning such things about the organization he is 
supposed to keep effective at all times.

In short, the study showed that the majority of the 
staff thought that:
• the organization lacks strategic vision;
• there is little openness to change;
• there is little or no work Feedback;

Rezultatele studiului au fost prezentate ca o serie 
de indicatori cheie de performanță însoțiți de scurte 
evaluări, și mai ales recomandări, care provin, în 
mod surprinzător, de la respondenți, ca o sinteză 
a propunerilor lor de îmbunătățire a aspectelor 
negative semnalate. 

Deși nu foarte plăcut pentru conducerea organizației, 
studiul a relevat problemele reale ale majorității 
angajaților. Acest tip de probleme sunt de regulă 
discutate de angajații de rând, cu voce scăzută, în 
locuri precum cafenele sau în timpul petrecerilor 
organizate la domiciliu. 

Recunoașterea și acceptarea existenței acestor 
aspecte este primul pas în vederea atenuării efectului 
lor asupra eficienței organizației .

Organizația studiată are, în exterior, o reputație 
excelentă în domeniul respectiv de activitate. Cu toate 
acestea, studiul a arătat că majoritatea personalului 
nu este neapărat foarte mulțumit de cum merg 
lucrurile în interior. 

Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, ar putea fi o 
avertizare timpurie despre iminența apariției unei 
potențiale crize interne. Personalul ar putea începe să 
aleagă să migreze la alte organizații odată cu apariția 
unor oportunități.

Evident, un lider adevărat ar trebui să se îngrijoreze 
când descoperă astfel de aspecte despre organizația 
pe care ar trebui să o păstreze permanent eficientă.

Pe scurt, studiul a arătat că majoritatea personalului 
crede că:
• organizației îi lipsește o viziune strategică;
• există puțină deschidere la schimbare;
• există puțin feedback sau deloc la munca
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• coaching – tutor /apprentice relations are almost
inexistent;

• people don`t feel appreciated or fairly valued;
• high performance is not recognized/ rewarded;
• there is very little or no self-initiative;
• unclear requirements;
• lack of knowledge management;
• lack of understanding of where each one’s work

fits in the organization`s overall goals and thus
very little idea on how to contribute better to
achieve those goals;

• lack of coordination;
• departments work on their own and have their

own distinct, separate culture;
• there is little Team “Ethos”;
• overlapping areas of competency;
• there is no clear transparent mechanism in place

to establish work priorities and allocation of
human resources;

• no long term perspective in manning various
events;

• low level of communication and knowledge
sharing;

• lack of trust among departments due to lack of
proper formal and informal interfaces;

• no management in information and experience
capturing;

All in all, the study stressed a series of shortfalls and 
frictions which are frequently disregarded especially 
in big, successful organizations. 

These shortfalls can easily lead to dramatic 
cohesiveness draw-down which trigger frictions to 
intensify. 

prestată;
• relații de tip tutore / ucenic sunt aproape

inexistente;
• oamenii nu se simt apreciați și corect evaluați;
• înalta performanță nu este recunoscută /

recompensată ;
• există foarte puțină inițiativă ;
• cerințele sunt exprimate neclar;
• lipsește procesul de gestionare a cunoștințelor;
• există confuzie asupra locului contribuției

proprii la realizarea obiectivelor generale ale
organizației și, astfel, există doar o idee vagă
asupra modului în care fiecare poate să contribuie 
mai bine la atingerea acestor obiective;

• lipsește coordonarea ;
• departamentele lucrează pe cont propriu și au

propria lor cultură distinctă, separată;
• există puțin spirit și etică de echipă;
• există suprapuneri de domenii de competență;
• nu există un mecanism transparent, clar, pentru

stabilirea priorităților de muncă și alocarea
resurselor umane;

• lipsa perspectivei pe termen lung în planificarea
diverselor evenimente ;

• nivelul scăzut de comunicare și schimb de
cunoștințe ;

• lipsă de încredere între departamente din
cauza lipsei interacțiunii formale și informale
corespunzătoare;

• nu există managementul informațiilor și
gestionarea experienței acumulate;

Per ansamblu, studiul a scos în evidență o serie de 
neajunsuri și fricțiuni care sunt adesea ignorate mai 
ales în organizaţiile mari, în perioadele lungi de succes. 

Acest tip de neajunsuri pot duce însă la scăderea 
coeziunii și creșterea fricțiunilor interne.
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A way to cope with internal organizational 
shortfalls and frictions

The next step any genuine leadership, loyal to its 
institution, should do is to start think about how to 
cope with these issues. The solution, as suggested 
earlier, may, or better said, should come from inside 
the organization. 

I would call it: the auto-fixing feature that any 
organization possesses. This feature is generated and 
fueled by the organization culture. As Ronald W. 
Edwards, Pooja Kumar and Ruby Ranjan argue in the 
study “Understanding the Organization Culture and 
Innovation”, innovation is the means through which 
an organization can overcome the issues that arise 
from the continuous (and currently intensifying) 
need of readjustment and adaptation. 

The study argues that “the innovation and ability 
of the organizations to continuously improve 
their innovativeness are rapidly being appreciated 
as essential requirements for their competitive 
advantage. The continuous process of innovation is 
closely associated with the company’s intellectual 
capital and its management. […] The innovative 
capability of the organization is dependent on the 
culture which according to Gagliardi (1986) refers to 
the coherent system of a group’s distinct set of features 
or traits, which not only mean its basic values but its 
beliefs, models of behavior, technology, symbols and 
artifacts too.“

The role of the Knowledge Management (KM). 

This is the moment where the role of the Knowledge 
Management begins. Knowledge management is a key 

O modalitate de a trata deficiențele și fricțiunile 
interne

Următorul pas pe care l-ar face orice lider autentic, 
loial instituţiei pe care o conduce, ar fi să înceapă să se 
gândească cum să abordeze aceste probleme. Soluția, 
așa cum am sugerat anterior, ar putea, sau mai bine 
spus, ar trebui să vină din interiorul organizației. 

Eu aș numi-o: caracteristica de auto-reparare pe care 
orice organizație o posedă, conștient sau nu. Această 
caracteristică este generată și alimentată de cultura 
organizației. Așa cum Ronald W. Edwards, Pooja 
Kumar și Ruby Ranjan demonstrează în studiul 
„Înțelegerea Culturii Organizației și Capacităţii 
de inovare”. inovația este mijlocul prin care fiecare 
organizație poate depăși problemele rezultate din 
nevoia continua (și, în prezent, din ce în ce mai 
intensă) de reajustare și adaptare.

Studiul susține că „inovația și capacitatea organizației 
de a crește permanent puterea de inovare sunt 
considerate ca cerințe esențiale pentru obţinerea 
avantajului competitiv. Procesul continuu de inovare 
este strâns asociat cu capitalul intelectual al companiei 
și managementul acestuia. [...] Capacitatea de inovare 
a organizației este dependentă de cultura acesteia 
care, conform Gagliardi (1986), se referă la sistemul 
coerent al unui grup, la setul distinct de caracteristici 
sau trăsături, care reprezintă nu numai valorile sale de 
bază, dar, de asemenea, și convingerile, modelele de 
comportament, tehnologia, simbolurile și artefactele 
grupului.”

Rolul funcţiei de gestionare a cunoștințelor (KM).

Aici începe rolul funcției de gestionare a cunoștințelor. 
Gestionarea cunoștințelor este o funcţie cheie în 
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consolidarea culturii organizației și, prin urmare, o 
pârghie de creștere a puterii de inovare a organizației.

„În scopul de a inova eficient și durabil, ansamblul de 
cunoștințe disponibile într-o organizaţie ar trebui 
nu numai să poată fi capturate ci și transferate și 
integrate cu ușurinţă.”

Așa cum este din ce în ce mai mult recunoscut de 
către oamenii de știință și practicieni, ansamblul 
de cunoștințe al unei companii este o resursă 
esențială. 

(Ne) Distribuirea eficientă a expertizei disponibile 
poate afecta în mod dramatic costurile și, de 
asemenea, poate pune în pericol însăși existența 
firmei.

Într-un articol pe care l-am publicat anterior 
(„Ansamblul de cunoștinţe al organizației, o resursă 
internă nelimitată”) argumentam că întregul bagaj 
de cunoștințe deținute de către membrii / angajații 
organizației constituie o resursă corporatistă 
autoregenerativă, care ar trebui identificată, 
cuantificată și utilizată la maximum prin stabilirea, 
menținerea, alimentarea și dirijarea fluxurilor 
de cunoștințe relevante de la generatori la 
consumatorii potriviți, la momentul potrivit. 
Aceasta este în fapt esența conceptului de KM.

Există o multitudine de mijloace și metode pe piaţă 
pentru a practica KM. Acestea constau în pachete 
de consultanță KM cum ar fi: asistenţa în stabilirea 
strategiei KM, formare profesională și stimulente 
pentru cei care pun in practică KM, platforme care 
facilitează KM și sprijină pe cei care gestionează 
cunoștințele să identifice, înțeleagă, capteze, măsoare 
și controleze fluxurile de cunoștințe.

instrument in strengthening the organization culture 
and, consequently, leveraging the organization’s 
innovation power. 

“In order to innovate effectively and sustainably, 
existing knowledge should therefore not only be 
captured, but also shared and integrated”.

As it is more and more recognized by the scientists 
and practitioners, the knowledge resource of a 
company is critical. 

(In) Efficient distribution of available expertise could 
dramatically affect the costs but also can endanger 
the actual existence of the company itself. 

In a previously published article (“Knowledge as a 
key, internal, limitless enterprise resource”), I argued 
that the combination of the knowledge possessed by 
the organization members / employees constitutes a 
continuously regenerating corporate resource that 
one should identify, attempt to quantify and make 
the best use of it by establishing, maintaining, 
fuelling and directing the right knowledge flows 
from the right generators to the right knowledge 
consumers, at the right time. In fact this is the core 
of the KM concept. 

There is a plethora of means and methods available 
on the market on how to practice knowledge 
management. They go from consultancy in terms 
of KM strategies, training and incentives for KM 
practitioners to KM platforms able to better support 
knowledge managers to identify, understand, capture, 
measure and control knowledge flows.
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In practice this implies a complex spectrum of 
processes and actions that individuals use consciously 
or unconsciously to enrich their knowledge base. 

Practic cele patru etape (SECI) implică un spectru 
complex de procese și acţiuni pe care indivizii le 
derulează conștient sau inconștient în procesul de 
îmbogăţire a bagajului propriu de cunoștinţe.

Modelul Nonaka și Takeuchi care sintetizează 
circuitul de generare și regenerare a cunoștinţelor 
este unul dintre punctele de referință pentru 
orice practicant KM. Numit și SECI (Socializare, 
Externalizare, Combinare, Internalizare) modelul 
poate fi reprezentat grafic după cum urmează.

Nonaka and Takeuchi model of how knowledge is 
transferred among individuals is one of the reference 
points of any KM practitioner. Also called the SECI 
model or the Knowledge transfer spiral, Nonaka`s 
model can be graphically represented as follows. 
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Presently, KM shows an accelerating development 
trend. Universities have started to recognize KM 
and treat it as a distinct discipline. KM practitioners 
talk about a new age of Knowledge Management: 
C-Generation 

The KM “practitioners” explain that the KM 
C-Generation will have to work less in generating 
a knowledge driven culture and invest more time 
in creating the right channels which will guarantee 
effective knowledge transfer and creation ”.

Once the right channels created, the knowledge 
flows become easier to measure and thus knowledge 
resource easier to quantify. 

And this brings us back to Business Intelligence 
which will be the instrument to use to best identify 
the relevant KPQs so that one would obtain the 
relevant KPIs. 

Monitoring the content and the dynamics of 
knowledge flows will surely offer a deep insight 
in the organization’s culture as well. Leaders will 
understand better what are the organization’s cultural 
groups are, their interests and preoccupations, where 
the shortfalls are and how they think to overcome 
them.

A synoptic analysis of what is currently available on 
the market in terms of KM platforms will be subject 
of a future article.

În prezent, KM arată o tendință de dezvoltare 
accelerată. Universitățile au început să recunoască și 
să trateze KM ca pe o disciplină distinctă. Practicienii 
KM vorbesc deja despre o nouă generaţie de 
gestionari de cunoștințe: Generaţia – C.

Comunitatea KM explică noua generație KM (C – 
Generation) prin faptul că efortul KM se va muta de 
la construirea unei culturi organizaţionale centrate 
pe îmbogăţirea cunoștinţelor la concentrarea pe 
crearea canalelor potrivite care asigură transferul 
eficient de cunoștințe construind astfel un mediu 
propice pentru creație”.

Odată create canalele potrivite pentru asigurarea 
fluxurilor de cunoștințe, acestea vor putea fi 
măsurate mai ușor și astfel resursele de cunoștinţe 
ale organizației vor fi mai ușor de cuantificat și mai 
judicios folosite. 

Acest aspect ne aduce înapoi la utilitatea metodelor 
de Business Intelligence. BI este instrumentul cel mai 
indicat pentru identificarea celor mai relevante KPQs 
în vederea obţinerii KPI relevanți pentru KM. 

Monitorizarea fluxurilor de cunoștinţe va oferi 
cu siguranță o înțelegere mai profundă a culturii 
organizației. Liderii vor înțelege mai bine care sunt 
grupurile culturale ale organizației, interesele și 
preocupările lor, problemele la care se gândesc și 
soluţiile pe care le întrevăd.

O analiză pe scurt a ceea ce este în prezent disponibil 
pe piață în termeni de platforme KM va face obiectul 
unui viitor articol.
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ABSTRACT

The article reviews different aspects of competitive 
intelligence emphasizing its importance when 
developing a prosperous business.
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Intelligence in business appeared at the end of 
1960s and beginning of 1970s, stemming from the 
government and military fields where it is still deeply 
rooted even today. 

Between 1960 and 1970, marketing and strategic 
management became part of the management 
thinking, both of them being based on Igor Ansoff ’s 
theory of “turbulences in business environment”1. 
Thus, the companies started, at the beginning, to 

ABSTRACT

Articolul trece în revistă diverse aspecte ale Competitive 
Intelligence subliniind permanent importanța acestuia 
pentru dezvoltarea unei afaceri sigure.

CUVINTE CHEIE
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competitivitate, business intelligence, counter 
competitive intelligence, flux informativ, avantaj 
competitiv,.

Intelligence-ul în cadrul societăţii de business a 
apărut undeva la sfârșitul anilor 1960, începutul 
anilor 1970, izvorând din sferele guvernamentale și 
militare, unde rămâne profund înrădăcinat și astăzi.

În perioada 1960-1970, marketingul și managementul 
strategic au pătruns în gândirea managerială, ambele 
fiind bazate pe teoria „turbulenţelor în mediul de 
afaceri” a lui Igor Ansoff1. Astfel, companiile au 
început să colecteze informaţii despre concurenţi, 
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iniţial axându-se pe vânzări tactice și operaţionale 
și marketing. Drept urmare, informaţiile despre 
competitori, deși limitate, au devenit o parte a 
planurilor de afaceri. 

În anii 1980-1990 a avut loc o pătrundere mai incisivă 
a intelligence-ului competitiv. Cel mai important 
eveniment a fost publicarea de către Michael Porter 
a cărţilor „Strategia Competitivă”(1980), „Avantajul 
Competitiv” (1985) și „Avantajul Competitiv al 
Naţiunilor”(1990). Acestea au avut o influenţă 
determinantă asupra comunităţii de afaceri, 
prezentând aspecte despre competiţie și despre 
mediul de business. 

Modelul celor cinci forţe a lui Porter este încă folosit 
de un număr mare de companii ca o parte importantă 
a procesului strategic. Cu toate că în acea perioadă 
multe companii au început analiza industriei și a 
concurenţei, suportul deplin al managementului 
lipsea. Tot în anii ’80-’90, a apărut în Statele Unite 
conceptul de benchmarking introdus de către 
compania Xerox, acesta devenind o aplicaţie extrem 
de importantă a managementului pentru a compara 
funcțiile de performanţă între companii sau filiale și 
chiar între companii concurente.2

Un alt moment marcant pentru evoluţia CI a fost 
înfiinţarea SCIP în 1986. De la înfiinţare și până în 
prezent, misiunea SCIP a fost modificată de patru ori. 
Astfel, în 1986, misiunea sa era aceea de a-i ajuta pe 
profesioniști să își dezvolte expertiza în colectarea și 
adunarea informaţiilor, diseminarea CI și implicarea 
factorilor de decizie într-un dialog productiv, care să 
creeze un avantaj organizaţional competitiv. Apoi, 
în anul 2003, a avut loc o nouă schimbare a misiunii 
acesteia, SCIP devenind organizaţia globală aleasă 
de profesioniști în ceea ce privește competitivitatea 
și disciplinele conexe, fiind prima care utilizează 

collect information about their competitors using 
tactical and operational marketing. The intelligence, 
although limited, about competitors became part of 
the business plans. 

Between 1980 and 1990, competitive intelligence 
aggressively penetrated the business field. The most 
important event was the publishing of Michael Porter’s 
book “Competitive Strategy’(1985) and “Nations’ 
Competitive Advantage” (1990). They have had a 
decisive influence on business communities, as they 
deal with business competition and environment. 

Porter’s model of five forces is still used by a great 
number of companies as an important part of the 
strategic process. Although during that period, a 
lot of companies started to analyse the industry and 
competitors, a real support for the management was 
still lacking. Moreover, between the 80s and 90s, in the 
USA, there appeared the concept of “benchmarking”, 
introduced by the XEROX management which has 
become a very important application for comparing 
the performances of the companies or companies’ 
branches or even among competitive companies”.2

Another outstanding moment in the development of 
competitive intelligence was in 1986 when SCIP was 
set up. Since its setting up till now, the SCIP’s mission 
has been changed four times. Thus, in 1986, its 
mission was to support the professionals to develop 
their expertise in collecting and collating information, 
competitive intelligence dissemination and involving 
the decision makers in a fruitful dialogue meant 
to create an organisational competitive advantage. 
Then, in 2003, there was another change of its 
mission, SCIP becoming a global organization highly 
esteemed by the professionals due to its support 
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to competitiveness and its connected branches 
of knowledge, being the first one to use qualified 
personnel to improve business decision making and 
organizational performance. 

In 2005, the goal was to increase its members’ success 
through leadership, training and support in the 
legal and Internet network fields. The latest change 
occurred in 2007 when the strategy for the period 
2009-2013 was drawn up. The new guiding plan aims 
at fulfilling some very important goals. This also 
considers business intelligence as an essential asset in 
business decision making process and organizational 
success. 

The process of competitive intelligence tries, 
permanently, to detect any sign of change, analysing 
tendencies and reactions, opportunities but also 
the new threats in order to process, at any moment, 
up-to-date intelligence. If we were to consider 
competitive intelligence as an instrument which 
leads to the increase in competitiveness, we would 
notice that this brings significant improvements to 
the products and services offered by a company. 

From Craig S. Fleisher and David L. Blenkhorn’s point 
of view, competitive intelligence can be understood 
from two perspectives2. One of them is that it can 
be considered a progression of raw inputs and finite 
outputs. Thus, the process starts from pieces of 
raw data bits which are organized and transformed 
into intelligence by professionals. These pieces of 
information become intelligence products when they 
become part of the decision-making process. Thus, 
competitive intelligence is nothing else but a refined 
intelligence product which meets the demands of a 
decision maker interested in a better understanding 
of the internal and external environment. 

personal calificat pentru a îmbunătăţi luarea 
deciziilor de business și performanţă organizațională. 

În 2005, obiectivul a fost de a spori succesul membrilor 
organizaţiei prin leadership, educaţie, susţinere în 
domeniul juridic și al reţelelor. Ultima schimbare a 
avut loc în anul 2007, când a fost elaborată strategia 
pentru perioada 2009-2013. Noul plan care ghidează 
acum societatea urmărește să îndeplinească o serie 
de obiective de mare valoare. De asemenea, aceasta 
recunoaște Competitive Intelligence (CI) drept o 
disciplină esenţială atât pentru deciziile de business 
cât și pentru succesul organizaţional.

Procesul de CI caută în permanență să detecteze orice 
semnale de schimbare, de analiză, tendințe și reacţii, 
oportunităţi, dar și noile ameninţări, pentru a deţine 
în orice clipă informaţii actualizate. Dacă privim CI 
ca un instrument ce duce la creșterea competitivității, 
observăm că acesta aduce îmbunătăţiri semnificative 
produselor oferite de companii, dar și serviciilor.

Din punctul de vedere al lui Craig S. Fleisher și a 
lui David L. Blenkhorn, CI poate fi înțeles din două 
perspective2. O primă perspectivă este aceea de a-l 
privi ca o progresie de la intrări brute la ieșiri finite. În 
acest caz, se pornește de la bucăți de date brute, care 
sunt apoi organizate de către experţi și transformate 
în informaţii. Aceste informaţii devin produse de 
intelligence când sunt plasate în procesul de decizie. 
Astfel, CI este produsul rafinat de intelligence, care 
satisface nevoile unui factor de decizie, pentru a 
înţelege un aspect competitiv al mediului intern și/
sau extern.
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The latter perspective of understanding competitive 
intelligence is to consider it an organizing function. 
The efficient intelligence activities balance between 
the wide field of business intelligence and the limited 
one of the analysis of the competitors. These can offer 
the basis on which the market strategies and tactics 
are built up. As a process, mainly personnel oriented, 
competitive intelligence will superimpose and reduce 
other processes especially those connected with 
marketing and planning. 

So, competitive intelligence plans are an extremely 
important part in the strategic management of 
a company. This is mainly due to the fact that it 
functions as an early warning alert regarding the 
threats to a company’s business interests and goals. 
However, the fact that the information collected can’t 
be really useful unless it is intelligently managed 
must be emphasized. 

In order to approach competitive intelligence and 
everything it stands for, it is of vital importance to 
understand terms such as business intelligence, 
counter intelligence, intelligence flow and also 
benchmarking. These processes are tightly 
interconnected and putting them into practice in a 
proper manner will lead to getting a better market 
position. 

Firstly, the fact that competitive intelligence is an 
integrated part of a wider concept, that of business 
intelligence, has to be emphasized. One of the best 
definitions of business intelligence was offered by 
the consulting and research company JT Gartner. In 
their experts’ opinion, the concept can be defined as 
“the people’s capacity and that of the processes and 
applications/instruments to organize information, 
to ease their access and analysis in order to improve 
the decision-making process and to better manage 

Cea de a doua perspectivă de înţelegere a termenului 
de CI este de a-l privi ca pe o funcţie de organizare. 
Activităţile eficiente de intelligence variază între 
zona mai largă a business intelligence-ului și cea mai 
îngustă de analiză a competitorilor. Acestea pot oferi 
fundamentul pe care sunt construite strategiile de 
piaţă și tacticile. Ca o funcţie orientată în special spre 
personal, CI se va suprapune și va reduce alte funcţii, 
în special cele asociate cu marketingul și planificarea.

Așadar, CI are un rol extrem de importat în cadrul 
managementului strategic al unei companii. Acest 
lucru se datorează în special faptului că are funcţia de 
avertizare timpurie în ceea ce privește ameninţările 
asupra intereselor și obiectivelor organizaţiilor de 
afaceri. Însă, trebuie subliniat faptul că informaţiile 
colectate nu pot fi de real folos decât atunci când sunt 
administrate într-un mod inteligent.

Pentru a putea aborda CI și tot ceea ce presupune 
acesta în cadrul unei organizaţii private, este necesar 
să înţelegem semnificaţia unor termeni precum 
business intelligence, counterintelligence, flux 
informativ, dar și benchmarking. Aceste procese 
sunt strâns interconectate, iar punerea lor în aplicare 
într-o manieră potrivită va duce la o mai bună 
poziționare pe piaţă.

În primul rând, trebuie subliniat faptul că CI 
reprezintă o parte integrantă a unui concept mult mai 
vast și anume a business intelligence-ului. Una dintre 
cele mai bune definiţii asupra business intelligence-
ului a fost oferită de compania americană de 
consultanţă și cercetare IT Gartner. Conform 
experţilor acesteia, conceptul poate fi definit ca fiind 
„capacitatea oamenilor, proceselor și aplicaţiilor/
instrumentelor de a organiza informaţiile, de a 
ușura accesul la acestea și de a le analiza pentru a 
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performance’’.3 Under the greater and greater 
pressure of the chaotic market changes and the stiffer 
and stiffer competition, the great companies are 
compelled to develop a system of collecting external 
data and transform them in intelligence with the 
aim of a better functioning of the decision –making 
process which, in the long run, leads to successful 
business. 

Therefore, business intelligence is not a system or a 
product, but a concept which consists of strategies, 
databases and also applications. To gather, to turn 
to good account and to analyze information are 
processes that support those interested to understand 
the tendencies, to know the weaknesses and the fortes 
of one’s own business and that of the competitors.

Not only the great companies can benefit from 
business intelligence, but also the small and medium 
sized ones, in other words, it is useful for all those 
who need intelligence for a better development. 

Another consequence of using business intelligence 
is the fact that it grants a better protection of a 
company through its activities of competitive 
counter intelligence. Competitive counter intelligence 
“is meant to neutralize the competitor’s information 
gathering efforts using creative, flexible and active 
measures’’.4 

Competitive counter intelligence “deals with legal 
intrusions’’. There are barriers that can be used to 
stop the exodus of information, but they must be 
introduced in the company’s procedures and the 
employees’ minds and not at the input points of the 
sites.5 The activity of competitive counter intelligence 
is a multi-level protection which hides a company’s 
own weaknesses from those who could take 

îmbunătăţi deciziile, pentru o mai bună gestionare 
a performanţei”.3 Marile companii, sub presiunea tot 
mai mare a schimbărilor haotice ce au loc pe piaţă 
și a concurenţei tot mai acerbe, sunt obligate să își 
dezvolte din ce în ce mai mult un sistem de colectare 
a datelor din exterior și de transformare a acestora în 
intelligence, care să ducă la o mai bună funcţionare 
a procesului decizional și prin urmare la succes în 
afaceri.

Așadar, business intelligence-ul nu poate fi 
considerat un sistem sau un produs, ci un concept 
ce cuprinde strategii, baze de date, dar și aplicaţii. 
Culegerea, valorificarea și analiza informaţiilor ajută 
la înțelegerea tendinţelor, la evidenţierea punctelor 
tari și a celor slabe, atât ale propriei companii, cât și 
ale competitorilor.

Business intelligence-ul nu este adresat numai 
companiilor mari, ci și firmelor mici și mijlocii, altfel 
spus tuturor celor care au nevoie de informaţii pentru 
o mai bună dezvoltare.

O altă componentă a business intelligence este 
reprezentată de protecţia companiei, cunoscută în 
termeni de specialitate sub denumirea de competitive 
counter-intelligence. Counterintelligence-ul „are 
drept scop neutralizarea eforturilor de colectare ale 
unui competitor printr-o serie de măsuri pline de 
imaginaţie, flexibile și active.”4

Counter intelligence-ul „se ocupă cu intruziuni 
care nu sunt ilegale. Se pot folosi bariere pentru a 
preveni un exod de informaţii, însă acestea trebuie 
să fie plasate în procedurile companiei și în mintea 
angajaților, nu pe punctele de intrare pe site-
uri.”5Acţiunea de counterintelligence reprezintă 
protecţia multi-stratificată care ascunde propriile 
slăbiciuni de cei care, cunoscându-le, pot obţine 
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beneficii. Counter intelligence-ul este folosit, de 
asemenea, pentru a limita expunerea punctelor tari 
faţă de cei care vor să le cunoască. „Este un proces 
în continuă desfășurare prin care o organizaţie se 
privește pe sine din perspectiva adversarilor, pentru 
a-și bloca expunerea la terorism economic, cibernetic 
și industrial, la fraudă, neglijență, dobândire ilicită de 
informaţii și alte riscuri de securitate.”6

Fluxul informativ se realizează prin intermediul a 
patru etape:
1. planificare și dirijare, ce constă în determinarea

nevoilor de informare, planificarea culegerii 
și emiterea de cereri către departamentele de 
căutare; 

2. culegerea efectivă de informaţii, utilizând
diverse surse, precum și transmiterea datelor 
obţinute spre exploatarea lor optimă; 

3. exploatarea informaţiilor, în cadrul căreia datele
culese sunt evaluate, analizate și sintetizate; 

4. diseminarea, ce presupune difuzarea către
beneficiari a produselor de informare, sub 
forma buletinelor, analizelor, sintezelor, pentru 
valorificarea finală a întregului ciclu. 

Toate aceste etape duc la formarea unui ciclu 
procesual, deoarece informaţiile obţinute scot în 
evidență noile nevoi de informare, iar informaţiile 
sunt tot timpul reevaluate, pentru a se putea adapta 
la evoluţia situaţiei.

Benchmarking-ul poate fi definit ca „procesul de 
identificare, înţelegere și adaptare a practicilor cheie 
din interiorul organizației sau din alte organizaţii, 
în vederea îmbunătățirii performanţelor.”7 Apariţia 
benchmarking-ului nu datează de foarte mult timp, 
aceasta putând fi identificată în jurul anului 1980, 
atunci când Rank Xerox8 a realizat că dominaţia sa 
pe piaţa în care activa a fost puternic afectată datorită 

advantage of them. Competitive counter intelligence 
is also used to limit the revealing of a company’s 
fortes to those who are interested. “It is an on-going 
process through which an organization analyzes 
itself through the competitors’ perspective, in 
order to block its exposure to economic, cybernetic 
and industrial terrorism, fraud, negligence, illegal 
acquiring of information and other security risks”.6

The intelligence flow has four stages:
1. activity planning and guidance, that is to detect

the information demand, to plan information 
gathering and to issue information applications 
for the department responsible to acquire it;

2. to gather information using different sources as
well as to transmit the data obtained to be turned 
to good account;

3. to put the information to good use, namely to
access, analyse and synthesize the data gathered; 

4. to disseminate, that is to send to the beneficiaries, 
the intelligence product such as: bulletins, 
analysis, syntheses to bring the whole cycle to 
the end. 

All these stages give the cycle its process like character 
since the intelligence obtained emphasizes the 
intelligence demands and intelligence is constantly 
reassessed to adjust to the evolution of circumstances.

Benchmarking can be defined as “the identification, 
understanding and adjustment process of the 
key practices, within an organization or in other 
organizations in order to improve the performances’’.7 

Benchmarking appeared not long ago, in 1980, when 
Rank Xerox8 realized that its leading position on 
the market was being seriously undermined by the 
Japanese competitors, the rally of the company’s 
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assets, 19% in 1980, was diminished to 8% three 
years later when 80% of the European photocopiers 
were supplied by Japan.9

Per V. Jenster and Klaus Salberg present the main 
elements of the benchmarking process10:
1. to establish who must be included in the process, 

by comparing the competitors’ performance 
ratios or using an indicator that shows that 
performance can be improved;

2. to establish which entity it can be applied to. This 
process also needs the approval of the other side 
as, naturally, benchmarking is a mutual process;

3. to examine the company’s process in the area of
interest;

4. to examine the competitors’ benchmarking
processes;

5. to compare the results with what is being done
in the company;

6. to draw up a plan in order to improve the weak
points.

However, the use of benchmarking to analyse a 
company and its competitors is limited, being more 
useful to restructure the internal process, as there are 
few chances to get different business organizations to 
co-operate. Anyhow, the practical code of behavior 
in benchmarking stipulates ”the intelligence got 
in a mutual process is used as it was decided in the 
beginning since its use for a different purpose would 
be unethical’’.11

Benchmarking can be a very useful instrument 
in building up a competitive advantage and it 
is one of the instruments that can lead to a first 

concurenţei japoneze. „Revenirea companiei pe 
active, 19% în 1980, a fost redusă la 8% trei ani mai 
târziu, când 80% din fotocopiatoarele europene erau 
furnizate de Japonia.”9 

Per V. Jenster și Klaus Solberg prezintă principalele 
elemente ale procesului de benchmarking10: 
1. stabilirea elementelor care trebuie incluse în acest 

proces, prin compararea rațiilor de performanţă 
a competitorilor sau prin intermediul unui 
indicator care arată că performanţa ar putea fi 
îmbunătăţită;

2. stabilirea entităţii pe care se aplică. Acest proces
necesită acordul celeilalte părţi deoarece, în 
mod normal, benchmarking-ul este un proces 
reciproc;

3. studierea propriilor procese în zona de interes;
4. studierea proceselor de benchmarking ale

partenerilor;
5. compararea rezultatelor cu ceea ce se face deja în 

cadrul organizaţiei;
6. elaborarea unui plan de acţiune pentru

îmbunătăţirea punctelor slabe.

Utilizarea benchmarkig-ului este însă limitată în ceea 
ce privește analiza competitorilor și este mult mai 
utilă pentru restructurare procesuală internă, mai 
ales că sunt puţine șanse pentru a obţine o colaborare 
între diferitele organizaţii de afaceri. În orice caz, 
codul de practică normal în benchmarking este 
că „informaţiile obţinute dintr-un proces reciproc 
sunt folosite numai pentru scopul convenit de la 
bun început, deoarece folosirea acestora pentru alte 
scopuri ar face procesul benchmarking-ului lipsit de 
etică.”11

Benchmarking-ul poate fi un instrument foarte 
util în construirea unui avantaj competitiv și este 
unul dintre instrumentele care ar putea ajuta la 
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obţinerea performanţei de clasă mondială. Acesta 
poate fi utilizat și numai în interiorul organizației, 
de exemplu, în cadrul unei afaceri care își desfășoară 
activitatea în mai multe ţări sau are mai multe ramuri 
care îndeplinesc aceleași sarcini. 

Acest lucru duce la o îmbunătăţire generală și 
la o creștere semnificativă a încrederii, însă este 
puţin probabil să ajute organizația de afaceri să se 
plaseze în faţa concurenţei. În cadrul procesului 
de benchmarking pot fi identificate cinci etape: 
colectarea datelor, raportul de producţie, pregătirea 
raportului de evaluare, discutarea rezultatelor 
și implementarea planului de acţiune. Așadar, 
benchmarking-ul urmărește evaluarea datelor, 
discutarea de către experţi a rezultatelor, pentru ca, în 
final, să fie luate și implementate cele mai inovatoare 
metode, care să aducă un beneficiu organizației.

Se poate astfel observa multitudinea de procese 
și acţiuni apărute în mediul privat pentru o bună 
gestionare a afacerilor și asigurarea succesului. Toate, 
gestionate cu un grad maxim de seriozitate, duc la 
înțelegerea mediului în care organizaţiile private își 
desfășoară activitatea. Se poate spune că abilitatea 
unui analist de intelligence competitiv de a realiza 
o viziune asupra viitorului este determinată de
creativitatea și puterea sa de observaţie, precum și 
de capacitatea sa de a înţelegerea noile modalități de 
dezvoltare a tehnologiei.

În desfășurarea activităţii de intelligence competitiv 
nu trebuie pierdut din vedere aspectul etic, întregul 
proces fiind compromis dacă nu se respectă 
această componentă esențială. Problematica etică 
a fost îndelung discutată în ultimii ani, linia între 
spionajul industrial și CI fiind una foarte clară, deși 
nu întotdeauna înțeleasă de public. Intelligence-
ul competitiv își poate atinge obiectivele utilizând 

class performance. This can be used only within 
an organization, for example a company that has 
activities in many countries or has several branches 
that carry out the same type of activities. 

This leads to a general improvement of activity and 
a significant increase of credibility, but it is of little 
help if the organization wants to take the upper 
hand in the competition. Thus, benchmarking 
process has five stages: data collection, production 
report, preparation of the assessment report, result 
analysis and implementation of the plan. Therefore, 
benchmarking evaluates the data, then the experts 
analyze the results and in the end the best and most 
innovative solutions are implemented in order to be 
most beneficial to the organization.

One can notice the multitude of the processes and 
procedures that have appeared in the private sector 
in order to better master and grant the success 
of a business. All these, wisely used, lead to the 
understanding of the environment in which the 
private business organizations act. One can say that 
the ability of a competitive intelligence analyst to 
imagine a picture of the future is determined by his 
creativity, power of observation and understanding 
of the new developments of technology.

In practice, the ethics code of the competitive 
intelligence must always be observed otherwise the 
whole activity can be compromised. The ethical 
aspects have been widely debated in recent years 
since the dividing line between industrial espionage 
and competitive intelligence, although very clear, is 
not always well understood. Competitive intelligence 
can be very well developed using legal means: the 
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information on the Internet, the public information 
and the specialized software. 
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Duopoly market

Is one in which the combined share of the top two 
companies. Is more that 73.9% of the market, and the 
leading company has less than 1.7 times the market 
share of the second company. 

Economic factors

Variables in the economy that might affect the 
operations of a company during the period covered 
by the strategic plan.

Economic gardening

Refers to the provision of government support 
(including infrastructure, communications facilities, 
and Competitive intelligence) in order to encourage 
local economic development.

Elicitation 

Can be a very efficient, successful and low-risk means 
to acquire information that would not normally 
be revealed. It involves the use of a subtle, non-
threatening, and conversational approach, one with 
a predetermined purpose. 

Embodied knowledge

Is that knowledge which is incorporated in a product 
although not explicitly identified. Embodied knowledge 
can often be deduced through reverse engineering.

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

Piață de tip duopol

Zonă economică în care greutatea procentuală de 
piață a două companii de vârf reprezintă mai mult 
de 73,9 % din piața, în care compania mai mare este 
de cel puțin 1,7 ori mai puternică economic decât cea 
de-a doua. 

Factori economici

Variabile în economie, care pot afecta acțiunile unei 
companii pe durata perioadei acoperite de planul 
strategic.

Protecție economică

Dispoziții de sprijin guvernamental (incluzând 
infrastructura, mijloacle de comunicare și competitive 
intelligence) pentru a încuraja dezvoltarea economică 
locală.

Elicitation

Metodă eficientă, de succes și cu risc redus, orientată 
spre achiziția de informații care, în mod normal, 
nu ar putea fi obținute. Aceasta implică utilizarea 
abordărilor de tip dialog non agresiv și subtil, care 
are un scop predeterminat.

Cunoștințe încorporate

Acele cunoștinţe existente într-un produs, dar nu 
explicit identificate. Acestea, adesea, pot fi deduse 
prin ceea ce numim inginerie reversibilă.
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Combination

One of the four basic knowledge management 
processes, it is a technique for combining items of 
explicit knowledge to form new explicit knowledge.

Explicit knowledge

Consists of anything that can be codified or expressed 
in words, numbers and other symbols (such as: plans, 
marketing surveys, customer lists, specifications, 
manuals, instructions for assembling components, 
scientific formulae, graphics) and can, therefore, be 
easily articulated usually in the form of documents, 
processes, procedures, products and practices.

Corporate governance

Is a frame work of rules, relationships, systems and 
processes within and by which authority is exercised 
and controlled in corporations.

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.

Combinația 

Este unul din cele patru procese de bază ale gestionării 
cunoștințelor, tehnică prin care se combină elemente 
ale cunoștințelor explicite pentru a genera noi astfel 
de cunoștinte.

Cunoștințe explicite

Se referă la toate elementele care pot fi codificate 
sau exprimate în cuvinte, numere și alte simboluri 
(cum ar fi planuri, sondaje de piață, liste de clienți, 
specificații, manuale de utilizare, instrucțiuni de 
asamblare, formule știinţifice, grafice) ce pot fi ușor 
asamblate, de obicei în formă de documente, procese, 
proceduri, produse și practici.

Guvernanță corporatistă

Este sistemul de reguli, relații, sisteme și procese din 
interiorul unei corporații, prin care se exercită și se 
realizează controlul în interiorul acesteia.
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