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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii Stiinte ale Comunicarii            

1.5. Ciclul de studii Curs Postuniversitar de formare şi dezvoltare 

profesională continuă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Stiinte ale Informarii si Documentarii, „Expert 

Informatii pentru Afaceri” (cod COR 242217) 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Intelligence şi decizie politică 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Conf. univ. (cadru didactic asociat) Dr. Mireille 
Radoi 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  1 2.5. Semestrul  1 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 
2.7. Regimul  
disciplinei 

 
DS 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren  

40 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  40 

Tutoriat  5 

Examinări  5 

Alte activităŃi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 108 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul  

4.2. de competenŃe • Nu este cazul 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului •  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului •  

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Transmiterea şi însuşirea cunoştinŃelor teoretice rolul şi locul 
activităŃii de intelligence în susŃinerea deciziei politice 

7.2 Obiective specifice 
 

- însuşirea de cunoştinŃe despre metodele şi mijloacele folosite 
pentru culegerea informaŃiilor din mediul privat dar şi din cadrul 
mediului naŃional şi internaŃional de securitate; 
- formarea de abilităŃi în evaluarea surselor şi produselor 
informative necesare penstru asigurarea securităŃii naŃionale; 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs - seminar 
 

Metode de predare ObservaŃii 

1. Dimensiunea informaŃională a confruntărilor actuale  Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

2. Confruntarea în intelligence. Mizele confruntărilor 
actuale 

Confruntările în domeniile economic şi energetic.  
Confruntările în domeniul cibernetic. 
Trans-naŃionalizarea securităŃii cibernetice 

    România şi securitatea cibernetică 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

3. Factorul Uman şi mediul de securitate actual 
Infrastructuri şi servicii critice 
Crima organizată. 
Traficul de arme 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 
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    Terorismul fundament şi evoluŃie viitoare 

4. Transformarea intelligence-ului. Scenariile şi 
Intelligence-ul modern. 
 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

5. Serviciile româneşti de informaŃii şi securitate. 
     AutorităŃi de informaŃii 
     Servicii de securitate 
     Comunitatea NaŃională de InformaŃii 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

6. Perspectivele dinamicii sistemului de securitate 
naŃional 
    Abordări critice asupra demersurilor cu privire la 
politicile de securitate 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

7. Cooperarea o parte a strategiei serviciilor de informaŃii 
    Cooperarea serviciilor de informaŃii în plan 
internaŃional; 
    Cooperarea serviciilor de informaŃii în cadrul NATO 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

8. Euroean Intelligence sharing 
    European Intelligence Agencies 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

9. Securitatea bun public sau privat 
 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

10. Politică şi Intelligence 
    Interesul politicienilor pentru intelligence 
    Controlul parlamentar asupra serviciilor de 
informaŃii şi securitate naŃionale 
 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

11. Valorificarea fluxului informativ.  
    Furnizori vs. Beneficiari de intelligence 
    Informarea factorilor de decizie. Limite 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

12. Surse de pericol pentru informare 
    Ghidajul decidenŃilor 
   Dozajul optim pentru produsele informative 

Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

13. Elaborarea unui produs informativ Expunerea, argumentarea , 
prelegerea, dezbaterea 

 

14. InformaŃia de Securitate NaŃională. Evaluare.  
     Analiza tipurilor de surse 

Expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

Bibliografie 
- RADOI Mireille, Serviciile de informaŃii şi Deciza Politică, Bucureşti, Editura Tritonic 
- OSTROVSCKI Victor, Hoy Claire, Mossad Top secret – devenirea şi sfârşitul unui agent 

Mossad 
- OCKRENT Christine, Contele de MARENCHES, Consilier de taină al Puterii, Humanitas; 
- ROCHET Jean, 5 ani în fruntea DST, editura FundaŃiei Culturale române; 
- SHULSKY Abran N., SCHMITT Gary J., Războiul Tăcut – introducere în universul 

informaŃiilor secrete, Editura Polirom, 
- TSANG Steve, Serviciile de informaŃii şi drepturile omului în era terorismului global, 

Editura Univers Enciclopedic, 
- MAIOR George Cristian, Incertitudine, gândure strategică şi relaŃiile internaŃionale în 

secolul XXI 
- NITU Ionel, Analiza de Intelligence, Editura Rao ; 
- MAIOR George Cristian, Un război al minŃii. Intelligence, servicii de informaŃii şi 

cunoaştere strategică în secolul XXI, Editura Rao ; 
- MAIOR George Cristian, Konoplyov Sergei, Cunoaştere strategică în zona extinsă a Mării 

Negre, Editura Rao ; 
- HAN LaurenŃiu S., Intelligence şi Managementul informaŃiilor, Editura ANI, Bucureşti, 

2011 ; 
- Revista Intelligence, publicaŃie editată de SRI 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

- Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si 
strainatate; 

- Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor 
institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul 
revistelor de circulatie internationala 

- Pentru o adaptare adecvata a cursului, la cerintele angajatorilor din domeniul aferent 
programului, s-au luat in considerare recomandarile ARACIS 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Examen Lucrare 
scrisă 

descriptivă 

50% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

redactarea unui referat/eseu/proiect implicarea în 
discuŃii 
 

Prezentarea 
în cadrul 
grupei 

50% 

10.6. Standard minim de performanŃă  

� Nota 5 (cinci) 
CerinŃe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  
- răspunsurile să nu cuprindă erori grave  
- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităŃi în cadrul seminarilor, prezenŃă 70 %la 
seminarii,  
- descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaŃiei acesteia.  

 

 


