
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

STUDII DE SECURITATE ȘI INTELLIGENCE: CONCEPTE, METODE, ARII TEMATICE 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timisoara 
1.2 Facultatea  Matematică și Informatică 
1.3 Departamentul Informatică 
1.4 Domeniul de studii Informatică 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Securitate cibernetică 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumire 
disciplina 

 Studii de 
securitate și 
intelligence: 
concepte, 
metode, arii 
tematice 

     

2.2 Titular 
activităţi de curs 

 Dr. Catalin 
Peptan 

     

2.3 Titular 
activităţi de 
seminar 

 Dr. Catalin 
Peptan 

     

2.4 Titular 
activităţi de 
laborator/lucrari 

       

2.5 Anul de 
studiu 

1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei O / 
DA 

  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2  seminar 1 laborator  
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28  seminar 14 laborator  
3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore      

Studiul după manual, suport de curs, 
bibliografie şi notiţe 

23       

Documentare suplimentară în 
bibliotecă, pe platformele electronice 
de specialitate / pe teren 

20       

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, 
referate, portofolii şi eseuri 

20       



 

 

Tutoriat  4       

Examinări  2       

Alte activităţi:         

3.4 Total ore studiu individual 69       

3.5 Total ore pe semestru 1 125       

3.6 Numărul de credite 5       

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ●  
4.2 de competenţe ●  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfasoara in sala cu acces la Internet si cu 

echipament de predare multimedia 

5.2 de desfăşurare a seminarului Seminariile se desfasoara in Sali dotate cu videoproiector 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  

 
6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Aplicarea fundamentelor studiilor de securitate în înţelegerea, analizarea şi evaluarea 
organizării socio-politice.   
Gestionarea programelor şi acţiunilor social-politice specifice studiilor de securitate. 
Utilizarea metodologiilor specifice studiilor de securitate pentru analizarea sistemelor social-
politice. 
Proiectarea de strategii politice în contexte regionale, naţionale şi globale.  
Susţinerea,  promovarea şi comunicarea valorilor democratice. 

Competenţe 
transversale 

 
• Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 
transmiterea, prelucrarea, stocarea infromațiilor în documente de profil), inclusiv prin 
utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională  
• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției şi adaptabilității 
la cerințele pieței muncii.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a conceptelor şi paradigmelor teoretice cu care operează 
studiile de securitate şi utilizarea de către aceştia a metodologiilor specifice 
subdomeniului studiilor de securitate în analiza şi interpretarea conflictelor 
internaţionale şi a strategiilor de securitate naţională ale statelor. 
Cunoasterea conceptelor de securitate si intelligence, precum si evolutia acestora de-
a lungul timpului. 
Aplicarea  fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si 

 
1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



 

 

evaluarea dinamicii activitătilor de inteligence si a mediului international de 
securitate pe parcursul sec.20-21. 

7.2 Obiectivele specifice Să utilizeze adecvat conceptele de bază specifice studiilor de securitate; să utilizeze 
adecvat conceptele fundamentale din subdomeniul studiilor de securitate în 
descrierea şi explicarea genezei derulării unor evenimente şi procese; să poată 
operationaliza diferitele teorii la nivelul analizei legate de acrtivitătile de inteligence. 
Să recurgă la descrierea si analiza studiilor de caz prin prelucrarea continutului 
documentelor de profil; 
Să utilizeze corect limbajul de specialitate. 

 
 
 

8. Conţinuturi  
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs introductiv. Prezentarea obiectivelor 
cursului și seminarului și a cerințelor 

Prelegere interactiva  

Evoluția educatiei și studiilor de securitate natională (înainte de 
Războiul Rece; în timpul Războiului Rece; după Războiul Rece; post 9/11). 
-Scoli de gandire: realista, idealista, abordarea constructivistă (cf.Barry 
Buzan), Critical security studies.  
-Diagrama studiilor de securitate 
-Cultura de securitate 

Prelegere. 
Exemplificări 

 

Evoluția conceptului de „securitate” – definire&redefinire, 
paradigme interpretative) 
- Abordarea tradiţională  
- Lărgirea pe orizontală a conceptului de securitate/multiplicarea sectoarelor şi 
obiectelor de referinţă;  
- Adâncirea pe verticală a conceptului de securitate/multiplicarea nivelurilor 
de analiză;  
- Dilema securităţii;  
- Complexul regional de securitate; 
-Mediul de securitate 
- Securitizarea. 

Prelegere. 
Exemplificări 

 

Sistemul securitatii nationale: definire, componente. 
• Controlul democratic civil al sectorului de securitate (Guvernanța sectorului 

de securitate) 
• Politica de securitate nationala. Doctrine si strategii de securitate. Sectoarele 

securitatii (militar,economic,politic,societal,de mediu) 
• Ipostaze ale securității (internă, externă; hard security, soft security) 

Prelegere. 
Exemplificări, 
folosirea 
studiilor de caz. 

 

(1)Securitatea ca PUTERE MILITARA  
Politica de putere, balanta de putere, „concert al puterii”, dilema de securitate 
Suveranitatea; obiectivele de securitate; strategia de securitate nationala 
Ratiunea de stat; interesul public – interesul national. 
(2) Securitatea ca PACE: I.Kant, J.Galtung 

Prelegere interactiva 
Prezentare şi analiză 
studii de caz. 

 

Barry Buzan – Noua agenda a studiilor de securitate 
Securitatea militara/Securitatea politica/Securitatea economica/Securitatea 
societala si a mediului.  
Legatura dintre STAT si SECURITATE: componenta fizica a statului 
(teritoriu, geografie, demografie) + componenta social-politica a statului 
(forma de organizare, institutii, cultura); ecuatia securitatii nationale 
(populatie, teritoriu, institutii) 

Prelegere interactivă şi 
predare activ-
participativă. 

 

Factori de vulnerabilitate, risc, amenintare la adresa securitatii 
nationale (definire, exemple) 
Factori de risc intern si extern la adresa securitatii nationale a Romaniei: 
exemple 

Prelegere interactiva  



 

 

Informatia pentru securitate nationala: caracteristici, rol, clasificare, 
legislatie 
SISTEMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR 
CLASIFICATE (SNPIC) 
Elementele funcţionale ale SNPIC şi atribuţiile acestora 
Elementele structurale ale SNSPIC 
Domeniile securitatii: organizarea si administrarea securitatii; securitatea 
personalului; securitatea fizică; securitatea documentelor; securitatea 
informaţiilor în sistemele informatice şi de comunicaţii (INFOSEC); 
securitatea cibernetică 
Incidente de securitate – definitie, exemple 

Prelegere interactivă şi 
predare 
activparticipativă. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. 

 

Institutii si organizatii internaționale de securitate 
Aliante si organizatii internationale de securitate: definitii, tipologii, concepte 
de analiza. ONU, NATO, OSCE: origini, structura, misiune, evolutii 
 
NATO si managementul securitatii internationale: evoluția conceptului 
strategic al NATO. Aplicatie: NATO URBANISATION PROJECT – 
spatiul urban ca teren operational pentru 
NATO.http://www.act.nato.int/urbanisation 

UE ca furnizor de securitate: Politica de Securitate și Apărare Comună a UE) 

Prelegere interactivă şi 
predare 
activparticipativă. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. 

 

Bibliografie 
 
Cărţi in limba română CURS 

1. Buzan Barry, Securitatea : Un nou cadru de analiza, Ed.CA Publishing, Cluj Napoca, 2011 

2. Gl.bg.Dr. Boncu Simion, Presa, câine de pază al democraţiei. Contribuţia presei la exercitarea 
controlului democratic asupra armatei în ţările în tranziţie, Ed. Licorna, 1998 

3. Dewerpe Alain, Spionul - antropologia secretului de stat contemporan, Ed.Nemira, 1998 

4. Dobre Florica, Neagoe Pleşa Elis, Pleşa Liviu (coord.), Securitatea. Structuri – cadre. Obiective şi 

metode, Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2006 

5. Duţu Petre, Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale, Ed. Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008 

6. Duţu Petre, Societăţile militare private si securitatea umană, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti, 2008 

7. Forcade Olivier, Laurent Sebastien, Serviciile secrete. Puterea şi informaţia secretă în lumea modernă, 

Ed.Cartier, Bucureşti, 2008 

Cărţi in limba engleză CURS 

1. Bamford James, The Puzzle Palace. Inside the National Security Agency, America’s most secret 

intelligence organization, Penguin Books, 1983 

2. Buzan Barry, Hansen Lene, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SECURITY STUDIES, 

Cambridge University Press, 2009 

3. Cole Eden, Eppert Kerstin, Kinzelbach Katrin (coord.), Public Oversight of the Security Sector. A 

Handbook for Civil Society Organizations, United Nations Development Programme, 2008 

4. Daase Christopher, Friesendorf Cornelius, Rethinking Security Governance. The problem of unintended 

consequences, Ed.Routledge, 2010 

5. De Haas Marcel, Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century. Putin, Medvedev and beyond, 



 

 

Routledge, 2010 

Reviste de specialitate on line in limba română  
http://www.sri.ro/publicatii.html (Revista Intelligence, SRI) 

http://www.animv.ro/despre-4.html (Revista Romana de Studii de Intelligence, SRI - ANIMV) 

http://www.mapn.ro/publicatii/ (Revista Infosfera, MapN) 

http://impactstrategic.unap.ro/index.html (Impact strategic, MapN) 

http://cssas.unap.ro/ro/cercetare.htm (Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate/CSSAS) 
principala structură de cercetare a Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I") 

http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/ (Revista Studia Securitatis, ULBS) 

Webgrafie 

http://www.css.ethz.ch/index_EN (Center for Security Studies (CSS) at ETH Zurich) 

http://www.dcaf.ch/ (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence 

https://www.cia.gov/library/kent-center-occasional-papers  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/ (National Security Archive/George Washington University) 

Doctrine, strategii, rapoarte, ghiduri CURS 

NATO Handbook, Public Diplomacy Division, NATO Brussels, 2006 

NATO OSINT Handbook, 2001 

Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, 
Lisbon, 2010, Public Diplomacy Division, NATO Brussels 

Strategia Europeana de Securitate - O Europa sigura intr-o lume mai buna, Secretariatul General al Consiliului 

Uniunii Europene, 2009 

Articole ştiinţifice în format electronic  

1. Col. (r.) dr. Alexandrescu Grigore, Ameninţări la adresa securităţii, Ed. Universităţii Naţionale de 
Apărare, Bucureşti, 2004, pp.1-24. 
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/amenintari_la_adresa_securitatii.pdf  

2. Andrew Christopher, “Intelligence, International Relations and Under-theorisation”, în Intelligence and 
National Security, Vol.19, nr.2/2004, pp.170 — 184 (accesat BCU Timisoara, nr.înregistrare 
937910267) 

3. Bowmann Miller, The Intelligence Community-Academic Partnership: Of Smarts and Secrets, St.Mary’s 
Defence College, Maryland, 2008.  
http://www.smcm.edu/democracy/_assets/_documents/Dr.%20Bowman%20Miller.pdf 



 

 

4. Brown-Syed Christopher, “Library and Information Studies and Open-source Intelligence”, în Library & 
Archival Security, vol.24, nr.1/martie 2011, Ed.Routledge, pp. 1–8. http://www.tandfonline.com/ 

5. Bruneau Thomas C., “Democracy and Effectiveness: Adapting Intelligence for the Fight Against 
Terrorism”, în International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol.21, Nr.3/iunie 2008, 
Ed. Taylor & Francis, pp.448-460. http://dodreports.com/pdf/ada484633.pdf 

6. Bruneau Thomas C, Dombroski Kenneth, “Reforming Intelligence: The Challenge of Control in New 
Democracies”, CCMR, NPS, august 2004, Monterey, pp.1-27. 
www.ccmr.org/public/library_file_proxy.cfm/lid/5258 

7. Bruneau Thomas C., Matei Florina Cristiana, “Towards a New Conceptualization of Democratization 
and Civil-Military Relations”, în Democratization, Vol.15, Nr.5/decembrie 2008, Ed.Taylor & Francis, 
Londra, pp. 909–929.  
http://iis-db.stanford.edu/pubs/22327/Bruneau_final_file.pdf 

8. Brück Tilman, Müller Cathérine, “Comparing the Determinants of Concern about Terrorism and Crime”, 
Discussion Papers of German Institute for Economic Research - DIW Berlin, nr.904, iunie 2009, pp.1-
15. 
http://www.diw.de/english/products/publications/discussion_papers/27539.html 

9. Brzoska Michael, “Development Donors and the Concept of Security Sector Reform”, DCAF 
Occasional Paper nr.4, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces DCAF, 2003. 
www.se2.dcaf.ch/serviceengine/Files/.../en/op04_development-donors.pdf  

10. Caparini Marina, “Controlling and Overseeing Intelligence Services in Democratic States”, Born Hans, 
Caparini Marina, Democratic Control of Intelligence Services, Ashgate, 2007, pp.3-24. 
http://www.ssrnetwork.net/uploaded_files/3961.pdf 

Articole ştiinţifice 

1. Bobbio Norberto, “La democrazia e il potere invisibile”, in Rivista Italiana di Scienza Politica, Vol.10, 
nr.2/1980, pp.181 – 204.  

2. Frunzeti, T., Sarcinschi, Al., „Vulnerabilităţi, ameninţări şi riscuri în sistemul global”, în: Lumea 2009, 
Enciclopedie politică şi militară (Studii strategice de securitate), Editura Centrul Tehnic-Editorial al 
Armatei, Bucuresti, 2009 

3. Frunzeti, Teodor – „Războiul modern – generaţia a patra”, Gandirea Militară Romanească, nr. 3/ 2005 
4. Goian Ionel, „Contextul general al managementului evenimentelor internaţionale strategice”, în 

Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, Vol.1 (coord.Constantin Moştoflei), Ed.Universităţii 
Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2009 

5. Han Laurenţiu S., “Noi actori şi tendinţe pe piaţa securităţii”, în Perspective ale securităţii şi apărării în 
Europa, Vol.1 (coord.Constantin Moştoflei), Ed.Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 
2009 

6. Gl. bg. (r) Mărgărit Mihaiu, “Democraţia şi cultura de securitate”, în Spirit militar modern, Anul XV 
Nr.6-7 (101-102) / 2005, pp.38-44 

7. Sarcinschi Alexandra, Dimensiunile nonmilitare ale securităţii, Ed.Universităţii Naţionale de Apărare 
“Carol I”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 2005, pp.1-41. 

8. Ştefănescu Roxana, Col. (r) prof.dr. Dumitru Marin, “OSINT catalizator strategic în ecuaţia de 
securitate”, în volumul celei de-a XV-a Sesiuni de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională 
Guvernare, securitate şi intelligence în secolul XXI, Bucureşti: Editura Academiei Naţionale de 
Informaţii, 2009 

9. Zugravu Andreea C., „Reguli de angajare pentru companiile de securitate private din Irak – Cazul 
Blackwater”, în Gândirea militară românească, nr 6 / 2010, pp.85-98. 

8.2 Seminar   Observaţii 



 

 

Seminar introductiv. Prezentarea 
obiectivelor seminarului și a cerințelor. 
Bibliografie si mod de lucru 
Studiile de securitate și intelligence, ca subdomeniu al RI. 
Istoriografia studiilor de intelligence: concepte, metodologii 

Dezbatere interactivă şi 
aplicații 
activparticipative. 
Dezbateri si analize de 
text in grup 

 

Teoria generala a informatiilor (ciclul informational in domeniul 
securitatii nationale; terorismul informational/razboiul cibernetic; 
securitatea informatiei; sursele de informatii – culegerea de 
informatii -  analiza de informatii – produsul informativ ca finalitate 
a procesului de culegere a informatiilor) 

Intelligence guvernamental: definire (proces, produs, forma de 
organizare, protejare proces) 
Etapele Ciclului de intelligence : cerinte, colectare, analiza, 
diseminare 
Rolul si functiile intelligence. Misiunile intelligence 
 

Dezbateri si analize de 
text in grup 
Dezbatere interactivă şi 
aplicații 
activparticipative. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. 

 

Rolul intelligence in informarea decidentilor politici. Raportul 
furnizori si beneficiari de intell: raportul decidenti politici – 
organizatii de intell 
Activitatea de informare a decidentilor politici: cerinte, etape, limite 
(surse de esec in analiza de intell), tipuri de documente de 
informare a decidentilor politici 
 

Dezbatere interactivă şi 
aplicații 
activparticipative. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. 

 

Securitate si intelligence. Buna guvernanţă a structurilor de 
securitate şi intelligence. Guvernanţa securităţii în relaţiile 
internaţionale contemporane 

Dezbatere interactivă şi 
aplicații 
activparticipative. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. 

Institutii nationale de intelligence in sec.21: studii de caz. 
Comunitatea de informatii 
 

Dezbatere interactivă şi 
aplicații 
activparticipative. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. 

 

Cooperarea în domeniul intelligence în spaţiul euro-atlantic: 
Costuri si beneficii ale cooperarii; Tipologia cooperarii; 
Caracteristici si nivele de cooperare; Mecanisme de cooperare 
multilaterală în materie de intelligence 
Spionaj si contraspionaj : specificul activitatilor de spionaj in 
lumea moderna; activitati clandestine in Razboiul Rece; operatiuni, 
organizatii si personaje ale spionajului in sec.21 (modele de analiza) 

Dezbatere interactivă şi 
aplicații 
activparticipative. 
Prezentare şi analiză 
studii 
de caz. Aplicare 
metodologii. 

 

Bibliografie 

Intelligence Studies 

Archick Kristin, U.S.-EU Cooperation Against Terrorism, Congressional Research Service, 7-5700 RS22030, 
September 4, 2013, www.crs.gov 



 

 

Bernkopf Tucker Nancy, “The Cultural Revolution in Intelligence: Interim Report”, The Washington Quarterly, 
31:2 pp. 47–61, Spring 2008 

Bruce James B., George Roger Z., Intelligence Analysis—The Emergence of a Discipline, Georgetown 
University Press, Washington DC., 2008 
 
Filip Valentin Fernand, The Intelligence Phenomenon in a New Democratic Milieu. Romania–A Case Study, 
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL, Monterey, CA, March 2006 

INTELLIGENCE SHARING: La collaborazione internazionale nell’intelligence come strumento per la sfida 
economico-finanziaria del nuovo decennio, Istituto Italiano di Studi Strategici “Niccolò Machiavelli”, Roma, 
Maggio 2012, www.strategicstudies.it 

Security Studies 

Angstrom Jan, “The changing norms of civil and military and civil-military relations theory”, Small Wars & 
Insurgencies, 24:2, 224-236, 2013, http://dx.doi.org/10.1080/09592318.2013.778014 

Baldwin David A., “The concept of security”, Review of International Studies (1997), 23, 5–26, British 
International Studies Association 

Baldwin David A., “Security Studies and the End of the Cold War”, World Politics 48.1 (1996) 117-141 

BARKAWI TARAK, LAFFEY MARK, “The postcolonial moment in security studies”, Review of International 
Studies (2006), 32, 329–352, British International Studies Association 

 
9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota 
finală 

9.1 Curs  Examen scris cu subiecte teoretice şi 
aplicații 

50% 

9.2 Seminar  
Participare activa 

Participare activa la minimum două treimi 
din seminarii  – masteranzii trebuie să se 
implice în discuțiile de seminar, să parcurgă 
bibliografia obligatorie şi să rezolve 
proiectele solicitate.  

20% 

9.2 Seminar 

 
 
Proiect de seminar 

Proiecte de seminar: 
Realizarea unei recenzii pentru o carte din 
bibliografie; 
Realizarea unei prezentări la seminar, într-o 
săptămână decisă împreună cu titularul 
seminarului. 

30% 

9.3 Laborator/lucrari    
9.4 Standard minim 
de performanţă 

 Nota finală minim 5(cinci). 
Pentru obținerea notei minime masterandul 
trebuie să fie minimal familiarizat cu 
principalele concepte, teorii și instrumente 
abordate de către curs și seminar. 
Prezenta obligatorie la minim două treimi 
din cursuri si seminarii. 

 

 

Data completării: Titular curs (Semnătura): 



 

 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 


