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Information risks management is, in our opinion, a serious 
current problem. Every human action is accompanied by risks, but 
information collection is more prone to risks. The structures 
created for this purpose result from the Romanian Armed Forces’ 
evolution in the integration process, which will be long and 
difficult. Illustrative in this respect is the National Intelligence Cell 
subordinated to the Military Intelligence Service. 

The lessons learned in military operation theaters offer strong 
information sources and genuine parameters according to which we 

rganize risk management in information gathering actions.  o
 
 
Orice activitate umană este însoţită de riscuri, care pot evolua către 

 nu se iau măsuri de stopare a lor, sau cel puţin de ameninţări şi pericole, dacă
diminu

Pentru aceasta însă
oricărei acţiuni, indiferent
fost intuite, atunci grija pr lui este de a le ţine sub control, 
respectiv de a le gestiona sau manageria. 

Cu atât mai mult, riscul este prezent în culegerea informaţiilor militare 
din cauza specificului acesteia, a amplorii şi consecinţelor ei în complexul 
proces de luare a deciziilor. 

Ne propunem în articolul de faţă să analizăm unele dintre aspectele 
particulare ale managementului riscurilor în activitatea de informaţii militare, 
accentuând pe mutaţiile produse după accederea României în NATO, atât la 
nivel conceptual, cât şi acţional.  

are a efectelor pe care le-ar putea produce. 
, este nevoie ca ele să fie anticipate la debutul 

 de natura acesteia, iar dacă apar fără ca ele să fi 
imordială a lideru
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Delimitări conceptuale 
elula Naţională de Informaţii (NIC) este o structură de informaţii 

subordonată servi ticipă alături de 
trupele re iul sub 
egidă N

niul 
culegeri lelalte 
NIC-uri pe lini forţelor aflate 
în teatrul de operaţii si transmiterii oportune în ţară a informaţiilor 
reprezentative privind evenimentele si fenomenele militare şi politico-militare 
din zona de operaţii. 

Procedura legală de part elor 
ţării este similară participării cu trupe terestre şi constă în aprobarea 
Parlamentului României la solicitarea Preşedintelui ţării. Pe baza aprobării 
Parlamentu ileşte 
elemen

domen ocial, 
care se rilor, 
ce furn : 

ucerea 

iscul, din punct de vedere militar, reprezintă posibilitatea manifestării 
unui e

ă provocare este generată în mare 
parte d

rul Wesley K. Wark, de la Universitatea din 
Toront

alturi ce ţin în principal de evaluări de tip 

C
ciului de informaţii militare (SIM), ce par

gulate la misiuni de luptă, sau în operaţiuni altele decât războ
ATO, sau în cadrul unor coaliţii multinaţionale. 

Cadrul general operaţional cuprinde misiuni specifice în dome
i şi prelucrării de informaţii, colaborarea cu structurile J2 si ce

a schimbului de informaţii, în scopul protecţiei 

icipare a NIC la misiuni în afara graniţ

lui Guvernul elaborează o Hotărâre de Guvern care stab
tele de bază ale misiunii. 
Managementul riscurilor este un proces continuu, aplicat în majoritatea 
iilor de activitate, de la cel politic, la cel economic, militar sau s
 bazează pe procese, metode şi instrumente de gestionare a riscu
izează un mediu riguros pentru procesul decizional pro-activ prin
• identificarea permanentă a ameninţărilor posibile, 
• evaluarea riscurilor generate de către ameninţările identificate, 
• determinarea riscurilor prioritare, 
• impementarea strategiilor de gestionare pentru eliminarea, red

sau în ultimă instanţă controlul efectelor acestora. 
R
veniment nedorit, a unui incident sau a unei situaţii defavorabile, în 

viitorul imediat sau mai îndepărtat, cu impact şi consecinţe nedorite sau 
periculoase pentru succesul misiunii, pentru viaţa şi securitatea combatanţilor, 
a populaţiei civile sau a mediului înconjurător. Riscul se evaluează valoric 
funcţie de probabilitatea de a se petrece şi de severitatea urmărilor. 

În cadrul comunităţii serviciilor de informaţii, managementul riscurilor 
îmbracă o formă complexă, chiar provocatoare, generată de nivelul de 
percepere/înţelegere a riscurilor. Aceast

e specificul activităţii de “intelligence”, unde riscurile au o întreagă 
pleiadă de înţelesuri şi aplicabilităţi, mai mult sau mai puţin cunoscute.  

În principiu, profeso
o, consideră că pentru a putea ţine pasul cu noile provocări, serviciile 

de “intelligence” trebuie să profite de experienţa managementului riscurilor 
dobândită în perioada Războiului Rece, care avea la bază “evaluarea 
ameninţărilor”, dar să facă noi s
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reţea, bazate pe scenarii posibile în care de multe ori adversarul nu îşi 
dezvăl

ut şi altul prezent: 

le, tehnica şi doctrina folosită de sovietici. 

trugerii nucleelor din Afganistan, a modului 
în car

erea 
ideolog este organizaţii ci 
şi a m na la 
măsurile de prevenire pe care serviciile de informaţii le propun. 

E

radul 

planificare de la toate nivelurile. 

uie adevărata faţă, ci aceasta trebuie identificată şi explorată.   
Pentru a putea observa mai clar diferenţele survenite în timp în ceea ce 

priveşte identificarea ameninţărilor şi a riscurilor generate de către acestea 
este suficientă enumerarea a două exemple, unul din trec

• Pe timpul Războiului Rece era esenţială determinarea de către 
serviciile secrete americane a ameninţărilor generate de capabilităţile de 
lovire ale fostei URSS, precum şi riscurile generate de iniţiativa unei prime 
lovituri asupra ţărilor NATO. Aceste evaluări erau foarte clare, aveau 
parametri uşor cuantificabili, bazaţi pe procurarea de date şi informaţii 
referitoare la efective

• În prezent, condiţiile geopolitice au generat  evoluţii  şi în domeniul 
evaluării ameninţărilor în sensul că o evaluarea a riscurilor generate de 
reţeaua teroristă Al-Qaida solicită serviciile de informaţii mult mai complex 
în sensul obţinerii de date şi informaţii referitoare  la structurile de comandă şi 
şefii rămaşi în viaţă, în urma dis

e membrii acestei organizaţii înţeleg Vestul ca ţintă şi inamic, 
armamente folosite, metode de atac, precum şi propuneri privind reducerea 
efectelor unor noi atacuri asupra statelor vizate. Aceste provocări apărute în 
procesul de management al riscurilor nu se referă numai la înţeleg

iei organizaţiilor teroriste sau a statelor ce sprijină ac
odului în care aceste entităţi îşi percep inamicul şi cum vor acţio

 
tapele procesului de management al riscului 

Managementul riscului reprezintă un “instrument“ aflat la îndemâna 
comandantului pentru ca acesta să ia decizii înţelepte şi oportune, cu un risc 
asumat minim. 

Căutarea şi localizarea riscurilor, înainte ca acestea să devină 
problematice, reprezintă un prim pas în procesele de gestionare a riscurilor. 
Eficacitatea acestui proces este dată în primul rând de continuitatea 
activităţilor de identificare, care trebuie să se realizeze pe toată perioada 
misiunii (în faza de planificare, pregătire şi executare). 

Principiile de bază ale managementului riscului în domeniul militar şi 
implicit în domeniul informaţiilor militare sunt: 

• Neadmiterea riscurilor inutile; 
• Luarea deciziilor privind riscurile şi ameninţările funcţie de g

de periculozitate, la nivelurile corespunzătoare fiecărei poziţii din 
lanţul de comandă; 

• Acceptarea riscurilor numai în situaţiile când beneficiile sunt net 
superioare costurilor (pierderilor); 

• Integrarea managementului riscurilor în doctrina şi în procesul de 
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Întrebările esenţiale pe care un ofiţer de informaţii trebuie să şi le pună 
în cadrul procesului de management al riscurilor sunt: 

• Consider că deţin toate informaţiile necesare asupra  fenomenului? 
• Este acesta nivelul de decizie corespunzător luării unei hotărâri? 
• Sunt pregătit din punct de vedere profesional să iau o asemenea 

de teatrul de 
operaţii (relief, clim aţională, de facţiunile 
armate

cului constă în descrierea pe 
scurt ş
Surprin
suplimen
dintre 
specifi

surprin

hotărâre? 
• Există elemente necunoscute în analizele de risc executate? 
• Este hotărârea pe care o iau în conformitate cu legile şi 

regulamentele militare? 
 
Identificarea riscurilor 
În cazul misiunilor multinaţionale serviciul de informaţii militare, prin 

Celulele de informaţii naţionale, interacţionează cu două tipuri de ameninţări 
generatoare de riscuri: 

• unele la nivel strategic şi constau în influenţa situaţiei din teatrul de 
operaţii asupra securităţii naţionale a României, 

• altele la nivel tactic şi operativ şi sunt legate de protecţia forţelor 
proprii din teatrul de operaţii şi executarea misiunilor curente. 

Identificarea riscurilor este un proces complex şi permanent, ce 
reprezintă o provocare pentru SIM, deoarece el începe încă din faza de 
planificare şi pregătire a desfăşurării de trupe în teatrul de operaţii şi se 
continuă până la încheierea misiunii (la nivel tactic şi operativ). Acest proces 
constă în transformarea incertitudinilor şi problemelor legate 

ă), de evoluţia conflictului la scară intern
 aflate în conflict sau populaţia din zonă etc., în formulări de riscuri ce pot 

fi descrise şi măsurate. În principiu, această etapă constă în două tipuri de 
activităţi: formularea riscului şi definirea contextului de apariţie şi manifestare. 

Formularea riscului reprezintă sub-etapa în care se identifică pericolele 
şi ameninţările posibile şi se localizează riscurile înainte ca ele să devină 
problematice. Aceasta presupune luarea în considerare şi înregistrarea 
condiţiilor care pot genera pierderi potenţiale, urmate opţional de scurte 
descrieri ale consecinţelor posibile ale acestor condiţii. Este de dorit ca 
descrierea acestor riscuri să fie cât mai exactă şi concisă, pentru a putea fi 
corect înţelese şi a se putea acţiona pentru contracararea efectelor lui. 

tare a risDefinirea contextului de manifes
i cât mai concis a condiţiilor de apariţie şi a consecinţelor riscului. 
derea contextului riscului implică înregistrarea informaţiilor 

tare care se referă la circumstanţe, evenimente şi interconectarea 
ele, în scopul individualizării acestui risc şi pregătirii unor mijloace 
ce de contracarare. 
Conturarea contextului de manifestare a riscurilor se realizează prin 
derea circumstanţelor descrise, folosindu-se întrebări de genul: Cine?, 
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Ce?, C
l, informaţii tehnice, 

problem tă 
în cara ada 
de des
survenite în teatrul de operaţii. 

ii a unui 
proces
terorist. 

entru o mai bună identificare este necesară descrierea acestora pe 
baza u

itatea infiltrării în zonă a unui asemenea grup. 

DE RISC ispun sau ar putea să 
le obţin

ând?, Unde?, Cum?, De ce?. Textul ce rezultă în urma acestei scurte 
estimări poate cuprinde informaţii despre persona

e tactice sau de intelligence. Ceea ce este esenţial de subliniat cons
cterul deschis, dinamic al contextului riscului, în sensul că pe perio
făşurare a misiunii acesta se poate actualiza funcţie de modificările 

În continuare voi prezenta desfăşurarea în teatrul de operaţ
 de identificare a riscurilor – în situaţia prezenţei în zonă a unui grup 

P
rmătoarelor criterii: 
(1) IDENTIFICAREA RISCULUI: posibila prezenţă în zona de 

operaţii a unui grup terorist bazată pe informaţiile provenite din surse de mare 
credibilitate, sau posibil

(2) CAPABILITĂŢILE ATRIBUITE FACTORILOR GENERATORI 
: mijloacele de care dispun, se presupune că le d

ă în vederea desfăşurării de acţiuni teroriste. 
) SCOPURI ASOCIATE FACTORILOR GENERATOR(3 I DE 

RISC: manifestarea opoziţiei acestor grupuri faţă de prezenţa trupelor străine 
în zona de operaţii, exacerbarea fanatismului religios şi exprimarea lui prin 
acte de violenţă împotriva forţelor multinaţionale sau populaţiei locale. 

(4) EXPERIENŢA PROPRIE ÎN DOMENIU: Pe baza experienţei 
dobândite/nedobândite în domeniul antiterorist putem aprecia sau nu 
posibilitatea unor atacuri teroriste asupra trupelor proprii. 

(5) ŢINTELE: Evaluarea informaţiilor provenite de la surse credibile 
indică posibile atacuri asupra bazelor militare şi a elementelor de sprijin. 

(6) MEDIUL GENERAL DE SECURITATE: Se analizează mediul 
politic intern şi nivelul de securitate şi siguranţă al zonei şi impactul acestora 
asupra capabilităţilor necesare grupului terorist pentru executarea misiunii.   

Pentru determinarea impactului riscurilor pentru acest caz se stabilesc 
următoarele nivele: 

 
Catastrofic:  Factorii 1, 2, 5 şi 6  sunt prezenţi. Factorii 3 sau 4 pot 

sau nu pot fi prezenţi. 
Critic:   Factorii 1, 2, 3, şi 4 sunt prezenţi. 
Marginal:   Factorii 1 şi 2 sunt prezenţi. Factorul 4 poate sau nu 

poate fi prezent. 
Neglijabil:   Factorii 1 şi sau 2 pot sau nu pot fi prezenţi.  
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Odată determinate ameninţările se trece la procesul de formulare a 
riscurilor cadrate cu misiunile de îndeplinit, astfel analizându-se riscurile privind: 

(1) Misiunea. Se revizuiesc ordinele de misiune şi se verifică 
introducerea în cuprinsul acestora a elementelor referitoare la atacul terorist. 
Pentru comandantul forţelor militare, structura de informaţii prezintă 
principalele elemente ale posibilelor atacuri teroriste, sarcina de modificare a 
docum

 adoptate, precum şi impactul pe care aceste ameninţări îl au asupra 
eficaci

trupele proprii. Acest pas analizează ameninţările 
şi riscu

nivelul 
fiecăru

stenţa  
unor c

a 
datelor

 etape ale managementului de risc se prezintă astfel: 
 culegerea de informaţii prin surse proprii sau prin colaborare cu 

• identificarea ş  nivelul Celulei naţionale de 
ţii (cel SIM; 

 int
trupelor române din teatrul de operaţii. 

agement al 
riscurilor la nivelul NIC  cu sprijinul SIM: 

entelor de stat major căzând în sarcina acestuia. Cu ocazia acestor 
revizuiri se stabilesc şi costurile generate de măsurile suplimentare de 
protecţie

tăţii misiunii. 
(2) Baza militară şi 
rile generate la adresa bazei şi a trupelor. Pe baza lor se întocmeşte 

Planul de contracarare a efectelor unui atac terorist şi se aduc modificările 
corespunzătoare Planului de pază al taberei. În bazele NATO, la 

i câmp, se elaborează THREATCONs (Nivelul de ameninţare) şi este 
specific de la o locaţie la alta funcţie de ameninţările din zonă.  

 
Analiza riscurilor 
Această etapă, a doua, completează procesul propriu-zis de evaluare a 

riscurilor şi reprezintă examinarea fiecărui risc în detaliu, pentru a determina 
probabilitatea de producere, impactul şi mărimea acestuia, sau exi

orelări între factorii de risc. Funcţie de cele obţinute se stabilesc 
riscurile prioritare. 

Analiza riscurilor presupune: 
• evaluarea caracteristicilor riscului; 
• clasificarea riscurilor; 
• ierarhizarea riscurilor după prioritate. 
Pentru realizarea oportunităţii şi eficacităţii actului de comandă, 

specialiştii americani în domeniul managementului riscului au hotărât convertire
 de risc în informaţii cuantificabile cu ajutorul unor matrici valorice.  
Primele două
•

structura de informaţii J2 şi celelalte NIC-uri din teatrul de operaţii; 
i analiza riscurilor la

informa e de nivelul respectiv) şi la nivelul 
• transmiterea produselor de managementul riscurilor funcţie de 

nivelul de eres la conducerea politico-militară sau la comanda 

Schema de mai jos prezintă cadrul procesului de man
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 al probabilităţii de producere al fiecărui 
risc, se ităţii de la A (se petrece frecvent) 
la E (ra

PRO

 
  
 
 
 
 
Evaluarea, din punct de vedere
 face având la bază o scară a probabil
reori). 
 
BABILITATE SIMBOL SEMNIFICAŢIE 

FOARTE RIDICATĂ 
/ FRE A 

Se produce foarte des în timpul misiunilor. 
Se întâmplă întotdeauna în perioada CVENTĂ desfăşurării unei misiuni.  

RIDIC
PROBA

ATĂ/ 
BILĂ B 

Se produce des în timpul misiunilor. 
Se întâmplă în timpul unei misiuni la intervale 
regulate. 

MOD
OCAZI

ERATĂ/ 
ONALĂ C Se produce iregulat şi nu deseori . Nu este 

neapărată producerea lui. 

SCĂZU
 RAREO r, în cazuri de expunere 

TĂ/ 
RI D 

Nu se aşteaptă producerea lui, decât 
accidental. 
Se întâmplă ra
excesivă şi sunt considerate incidente izolate. 

FOARTE SCĂZUTĂ/ 
PUŢIN PROBABILĂ E Se produc foarte rar dar, nu se exclude 

posibilitatea producerii lui. 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAARREE  
AANNAALLIIZZĂĂ    
RRIISSCCUURRII  

SSIIMM  
 NNIICC  

INFORMAŢII DIN 
SURSE  

PROPRII 

INFORMAŢII  DE LA 
J2 / HQ 

sau NIC-uri 

COMANDA 
TRUPELOR 

PROPRII 

CONDUCEREA 
POLITICO- 
MILITARĂ 

EVALUĂRI ALE 
RISCURILOR
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Evaluarea impactului se face astfel:  
 

IMPACT SIMBOL SEMNIFICAŢIE 

CATASTROFIC I 

Pierderea capacităţii de îndeplinire a 
misiunii, sau neîndeplinirea misiunii, cu 
pierderi umane importante şi distrugeri 
majore ale echipamentelor. Efecte 
deosebit de negative asupra mediului 
înconjurător şi pierderi colaterale 
inacceptabile. 

CRITIC II 

Degradarea severă a capacităţii de luptă a 
trupelor, cu pierderi umane şi distrugeri 
semnificative ale echipamentelor. Efecte 
negative asupra mediului înconjurător şi 
pierderi colaterale semnificative. 

MA  

Afectarea capacităţii de îndeplinire a 
i distrugeri m

personalului. Efecte minore asupra 
mediului înconjurător şi pierderi 
colaterale reduse. 

RGINAL III 

misiunii ş inore ale 
echipamentelor. Accidentări reduse ale 

NEGLIJAB

Afectarea minoră sau neafectarea 
capacităţii de îndeplinire a misiunii, şi 

IL IV distrugeri nesemnificative ale 
echipamentelor. Efecte nesemnificative 
asupra med i pierderi 
colaterale in

iului înconjurător ş
existente. 

 
După evaluarea probabilis rilor, ofiţerii de 

in  la analizarea compl trece şi a 
ri re acestea s rete  
ri întreaga misiunea teia. 
A  foarte mu e ex e 
parcursul altor misiuni, de capacitate

tinuare, voi pre ta d i de evaluare a riscurilor, prima 
s cea de-a doua p fesio ste dată 
d zare/codifica

tică a efectelor riscu
formaţii trec
scurilor la ca

exă a incidentelor ce se pot pe
e p ază generând un produs care evaluează

scurile pentru 
cest proces ţine

sau pentru etape importante ale aces
perienţa anterioară, de lecţiile învăţate plt d
a de intuiţie şi sinteză.  

ouă matricÎn con zen
rotandard, iar nală. Diferenţa dintre cele două e

e precizia de standardi
 

re a coeficienţilor de risc.   

 269



 
MATRICEA STANDARD (FM 100-14) 
 
Funcţie de cei doi parametri Impact şi Probabilitate, riscurile pot fi 

plasate în cadranele respective. 
 
 

PROBABILITATEA DE PRODUCERE 

Frecvent Pro onal Rareori Puţin 
probabil babil Ocazi

    Extrem de ridicat 
    Foarte ridicat 
    Moderat 
    Scăzut 

A B C D E 

 
CATASTROFICĂ 
I 
 

     

 
CRITICĂ 

 
II      

 
MARGINALĂ 
III 
 

     

I 
M 
P 
A 
C 
T 

 
 

 

NEGLIJABILĂ
IV      

 NIVELUL RISCULUI 
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MATRICEA PROFESIONALĂ (FM 100-14) 

 crescută în procesul de analiză. 

PROBABILITATEA DE PRODUCERE 

 
Individualizează riscurile pe o scară de la 1 (pericol ridicat) la 20, 

oferind analistului o rigurozitate
 

Frecven Puţin 
obabil t Probabil Ocazional Rareori pr

    Extrem de ridicat 
    Foarte ridicat 
    Moderat 

A B C D E     Scăzut 
 

TROCATAS FICĂ 
I 
 

 
1 

 
2 

 
6 

 
8 

 
12 

 
CRITICĂ 
II 
 

 
3 

 
4 

 
7 

 
11 

 
15 

 
MARGINALĂ 
III 
 

 
5 

 
9 

 
10 

 
14 

 
16 

I 
M 
P 
A 
C 
T 

JABILĂ 
 
NEGLI
IV 
 

 
13 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 NIVELUL RISCULUI 
 

şi luarea deciziei 
 c rul proce ului de management al riscului constă în 

stabilirea procedurilor de acţiune în cazul manifestării riscurilor la adresa  
îndeplinirii misiunii şi realizării obiectivelor propuse. Activităţile de 
p anificare a procese riscurilor trebuie să răspundă la 
următoarele întrebări: Este riscul în responsabilitatea structurii? Ce ar trebui 
făcut? Cât şi ce se va putea face? 

biectivele planificării sunt: 
 de a verifica dacă sursele de risc şi consecinţele aşteptate sunt 
cunoscute; 

 de a dezvolta efectiv strategii de diminuare a riscului; 
• de a planifica acţiunile eficient fără pierderi; 
• de a proiecta, prin luarea în calcul a oportunităţilor pentru un anumit 

cadru de timp; 
• de a planifica acţiunile de gestionare a riscurilor, în primul rând al 

acelora care necesită măsuri urgente.  

Planificarea managementului de risc 
asul trei înP ad s

l lor de gestionare a 

O
•

•
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În cadrul etapei de planificare se stabilesc şi măsuri de prevenire. 
Prezint

 măsuri educaţionale: se dezvoltă pe perioada procesului de instruire 

 măsuri fizice: constau în acţiuni concrete de protecţie fizică (portul 
tului de p protecţia 

 baze r în ce su şi 
gramul de con l al resp tării acestor măsuri prote . 
ăsuri de evitare  sunt m surile lu ătre comandanţi în 

entifi ării unui risc pentru evitarea producerii efectelor 
negative. 

Ca opţiuni în cadrul procesului de planificare în scopul prevenirii 
riscurilor putem enumera: 

area totală a riscului – dacă este posibil; 
 controlul îndeaproape al riscului pe parcursul misiunii; 
• schimbarea procedurilor operaţionale pentru limitarea expunerii la risc; 

militaril r în cond ţiei unor riscuri; 
asigurarea echipamentului, tehnicii corespunzătoa

• folosirea unui cod de culori şi semne pentru semnalizarea 
riscuri r. 

sumarea responsa tăţii co ă în abilitatea factorilor de decizie de 
a stabili dacă riscul respectiv este în responsabilitatea structurii desemnate 
pentru limitarea risculu ă trei alegeri 
legate de asumarea responsabilităţii pentru tratarea riscului: 

obţinute, coroborate şi raportate de către structurile responsabile cu 
observ  de prevenire 
în documentele de planificare, în procedurile standard de operare şi în 
proces

nivel 
manage
procesul d  corespunzătoare.  

 în continuare câteva tipuri de măsuri preventive: 
•
şi au ca scop pregătirea militarilor pentru a face faţă cu succes 
situaţiilor de criză printr-o mai bună pregătire. 

•
echipamen rotecţie, securitatea comunicaţiilor, 
fizică a lor milita e). Tot  cadrul a stor mă ri intră 

cţie fizicăp
• m

ro tro
:

ec
ă

de 
ate de c

momentul id c

•
•
 elimin

• instruirea o iţiile apari
• re; 

pericolelor/ lo
A bili nst

i. Odată identificat şi analizat riscul, exist

• Asumarea responsabilităţii pentru tratarea riscului, 
• Transferul riscului către alt nivel de decizie, 
• Delegarea riscului în interiorul organizaţiei. 
Este foarte important ca în cadrul acestui proces, în momentul 

eliminării unui risc să se cerceteze cu atenţie dacă nu au apărut efecte 
colaterale, deoarece de foarte multe ori reducerea unui risc generează apariţia 
altelor noi. 

 
Monitorizarea riscurilor  
Monitorizarea este procesul prin care informaţiile despre risc sunt 

area şi gestionarea riscurilor şi sunt introduse mijloacele

ul de pregătire.  
Cunoaşterea măsurilor de prevenire a riscurilor până la cel mai mic 
este esenţial pentru implementarea şi succesul programului de 
ment al riscurilor. De asemenea, militarii vor şti care este limita proprie în 

ecizional şi îşi vor asuma numai riscurile
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Controlul   
Este o funcţie distinctă în procesul de management de risc, constând în 

preluarea
Controlul

• 

• 
 
Co

adesea di
acestora, a costurilor necesare pentru prevenirea lor, precum şi a modificărilor 
ce pot 

ării sunt: 
nare; 

rea asupra 

. 

ce formaţii 

curităţii naţionale 
sau asu tiv, în sensul că 
îmbină reacţiei şi este reactiv, 
adică a

gence” pentru comandantul forţei. Aceste eforturi 
includ rile de informaţii îl acordă procesului de 
manag

 putea afecta securitatea naţională şi propunerea unor 
măsuri

 datelor monitorizate şi luarea deciziei legată de utilizarea lor. 
 include mai multe activităţi: 
Analiza rapoartelor, 

• Decizia de acţiune, 
Punerea în aplicare a deciziei.  

municarea 
Comunicarea ierarhică a informaţiilor despre riscurile identificate este 

ficilă prin faptul că implică prezentarea consecinţelor negative ale 

surveni în desfăşurarea misiunii.  
Obiectivele comunic
• înţelegerea riscurilor şi a alternativelor de gestio
• înţelegerea informaţiilor despre risc şi informa

constrângerilor misiunii; 
• eliminarea barierelor din calea unei comunicări eficiente
 
Managementul riscurilor asociate activităţii  

lulelor naţionale de in
Activitatea de management al riscurilor asociate activităţii de 

informaţii militare este un proces preventiv, de atenţionare timpurie, în sensul 
că identifică riscuri şi uneori oferă soluţii (numai în situaţiile de competenţă) 
pentru prevenirea unor situaţii nedorite, cu impact asupra se

pra forţelor proprii. Acest proces este şi unul pro-ac
 managementul avertizării cu managementul 
cţionează numai după identificarea riscului. 
În cadrul misiunilor de luptă internaţionale sau a operaţiunilor altele 

decât războiul, Celulele Naţionale de Informaţii se integrează în structurile de 
informaţii multinaţionale şi cooperează cu acestea în vederea realizării 
efortului pe linia de “intelli

şi sprijinul pe care structu
ement al riscurilor la nivelul întregii misiuni. 
În procesul complex de management al riscurilor, Celulele Naţionale 

de Informaţii, funcţie de adresabilitatea riscurilor au două principale sarcini: 
• La nivel strategic – identificarea ameninţărilor şi depistarea 

riscurilor aferente ce ar
 ce ar putea evita sau reduce pagubele produse. Este bine cunoscut 

faptul că lumea secolului XXI este una activă, deosebit de mobilă, în care 
ameninţările, mai ales cele asimetrice au devenit transfrontaliere şi de aceea, 

 273



în multe  cazuri, este posibil ca anumite riscuri şi ameninţări din diferite teatre 
de ope

ie a factorilor de decizie, se pot 
preîntâmpina sau contracara efectele negative ce le-ar putea presupune 
asemen  se poate realiza prin întocmirea şi actualizarea 
perman conţine riscurile la adresa securităţii 
naţionale identificate în zona de operaţii. 

ativ şi tactic – NIC dezvoltă un management al riscului  
pentru 

 de Informaţii le revin următoarele 
sarcini în procesul de identificare a riscurilor: 

aceste 
naţionale r specifice 
fiecăre ole.  

i în vederea obţinerii 
princip ste cazul). 

icatorilor cunoscuţi. 

u 

raţii să aibă efect asupra României. De aceea, monitorizând permanent 
spectrul de ameninţări din zonele de dislocare, NIC poate identifica anumite 
riscuri şi printr-o avertizare timpur

ea ameninţări. Aceasta
entă a unei Fişe de lucru ce va 

• La nivel oper
protecţia forţelor. Acest proces complex trebuie să aibă sprijinul 

permanent al SIM. 
În cazul concret al misiunilor executate sub egidă NATO sau 

internaţională, SIM şi Celulei Naţionale

• Stabilirea etapelor misiunii şi întocmirea unui grafic cronologic cu 
evenimente. Determinarea principalelor etape ale unei misiuni 
 este esenţială deoarece permite detectarea pericolelo

i etape şi identificarea riscurilor generate de către aceste peric
• Contactarea partenerilor din cadrul coaliţie

ceştia (dacă ealelor riscuri identificate de către a
• Un rol principal al acestei “scanări” preliminare constă în detectarea 

timpurie a riscurilor ce le implică atât evoluţia în timp a conflictului asupra 
securităţii naţionale (dacă este cazul), sau a intereselor României, precum şi a 
riscurilor de nivel tactic şi operativ ce ar ameninţa trupele române dislocate în 
teatrul de acţiuni militare. 

• În cadrul Fişei de lucru privind riscurile detectate se au în vedere 
următorii factori generatori de riscuri: 

- misiunea trupelor proprii: aceasta poate varia de la o misiune statică 
(paza unui comandament, obiectiv) la misiuni specifice operaţiunilor 
altele decât războiul (puncte de control, patrulări, puncte de observare, 
controlul mulţimilor, escorte) până la misiuni de luptă. Din punctul de 
vedere al SIM specificul fiecărei misiuni generează o categorie asociată 
de riscuri pe care le analizează prin prisma ind

- adversarul, sau după caz facţiunile aflate în conflict, grupări 
paramilitare sau criminale care acţionează în teatrul de operaţii sa
în zona adiacentă acestuia. Informaţiile privind aceste elemente sunt 
foarte importante deoarece funcţie de periculozitatea acestora se pot 
face în cadrul procesului de reducere a gradului de risc al misiunii 
dotarea cu armamentul şi echipamentele corespunzătoare.  
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- terenul şi clima: având ca obiectiv pregătirea misiunii din punct de 
vedere informativ, se analizează principalii factori ai terenului (drumuri, situaţia 
câmpurilor de mine, obstacole importante, puncte cheie din teren, zone protejate) 
sau de climă (temperaturi extreme, efectele pe care condiţiile de climă le pot avea 
asupra militarilor şi tehnicii, dacă sunt afectate comunicaţiile) şi prezintă 
principalii factori de risc. 

- civilii din teatrul de operaţii: în această categorie intră în primul rând 
poziţia populaţiei civile băştinaşe din zona de operaţii şi poziţia acesteia faţă de 
forţele 

a factorilor de decizie politico-militari, precum şi 
Direcţi

este unul continuu, iar Fişa de 
lucru e

i de 
petrece

să permită 
comun

identificarea riscurilor şi unul de consultanţă în 
sensul 

rotecţiei forţelor revine comandanţilor 
din tea

Op
informaţi
atât de n
participăr
corolar, p  mai 
diversi

Vo
ai situaţii
clarificar
delicata a

 
 

multinaţionale (de prietenie, indiferenţă sau de ostilitate), dar şi civilii 
străini (ziarişti, reprezentanţii ONG-urilor). 

• Prezentare
ei Operaţii a unei Fişe de lucru privind riscurile detectate şi propuneri 

de contracarare (numai unde este cazul). 
• Procesul de identificare a riscurilor 
ste permanent actualizată. 
• Alături de Fişa de lucru un document deosebit de important este 

Matricea de management al riscurilor, care permite o standardizare a 
limbajului şi a modului de percepere al periculozităţii sau frecvenţe

re al riscurilor. 
• Existenţa unui canal de comunicaţie directă, care 
icarea operativă între NIC şi Comandantul contingentului naţional, 

seniorii naţionali şi comandanţii trupelor este esenţială în realizarea cu succes 
a misiunii de protecţie a forţelor. 

NIC nu are atribuţii fizice în procesul de protecţie a forţelor, ci numai 
un rol de avertizare prin 

propunerii unor măsuri de protecţie funcţie de informaţiile obţinute. 
Răspunderea totală în planul fizic al p

trul de operaţii. 
iniile noastre privind managementul riscurilor în activitatea de 

i militare, sunt doar o încercare de a deschide o dezbatere mai amplă, 
ecesară în perioada integrării depline a României în NATO, când 
ile noastre la misiunile Alianţei sporesc considerabil şi ca un 
roblemele noi cărora trebuie să le oferim soluţii sunt din ce în ce

ficate. 
m continua demersul nostru ştiinţific în condiţiile noilor parametri 

lor care vor apărea, din convingerea că ne putem aduce contribuţia la 
ea unor aspecte frecvente şi surprinzătoare, prezente în complexa şi 
ctivitate de culegere şi manageriere a informaţiilor militare 
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