
 

                   

 

ANISTUD 2023 

A LOOK INTO THE FUTURE: INTELLIGENCE-UL ȘI SECURITATEA 
NAȚIONALĂ SUB LUPA TENDINȚELOR ȘI PROVOCĂRILOR 
SECOLULUI AL XXI-LEA  

Ultimii ani au fost martorii unor evenimente care au determinat schimbări sistemice la 

nivel internațional, național și regional. Evoluțiile tehnologice dinamice, considerate 

principalul factor modelator al societăților contemporane, criza sanitară mondială din 

contextul pandemic SARS-COV-2 și intervenția militară a Federației Ruse în Ucraina 

au determinat statele să își reevalueze strategiile de securitate și modul de gestionare a 

unor situații de criză, respectiv noi poziționări ale acestora pe scena internațională. 

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” vă invită să participați la 

dezbaterea schimbărilor recente care au marcat evoluția mediului de securitate în 

secolul al XXI-lea, în cadrul celei de-a șasea ediții a sesiunii de comunicări științifice 

studențești ANISTUD. Adresat studenților înscriși la programele de studii universitare 

de licență, evenimentul își propune să reunească studenți pasionați de studiul mediului 

de securitate și al ordinii mondiale contemporane, într-un cadru de dialog care să 

încurajeze schimbul de opinii, transferul de cunoaștere și, nu în ultimul rând, 

networking-ul. 

 

Nr. 

crt. 
Paneluri Ateliere de lucru 

1 Operațiuni de intelligence – provocări și oportunități 

în secolul  al XXI-lea 

Moderatori: Leliana Pârvulescu, Teodor Tropotei  

 

Organizațiile de intelligence au trecut prin procese de 

reorganizare și transformare în ultimii ani, urmare a 

evoluțiilor globale care au marcat nu doar scena 

internațională, ci și mediul de securitate global, 

regional și național. În acest context, care sunt noile 

principii de funcționare ale organizațiilor de 

intelligence? Cum a evoluat și cum s-a transformat 

activitatea de culegere de informații în cadrul ciclului 

de intelligence? 

Secţiunea va trata subiecte precum: definirea 

intelligence, organizații de intelligence, HUMINT, 

SOCMINT, OSINT, CULINT, ETHINT etc. 

 

Tehnici de elicitare/ exploatare 

în orb 

Facilitatori: Leliana Pârvulescu, 

Teodor Tropotei  

 

Acest workshop își propune să îi 

familiarizeze pe studenți cu o 

serie de instrumente ce pot fi 

utilizate pentru a facilita procesul 

de căutare și colectare de date din 

HUMINT. 



 

                   

 

2 Dinamica securității naționale în secolul al XXI-lea: 

oportunități și provocări 

Moderatori: Ioana Leucea, Adrian Popa, Bogdan 

Teodor 

 

Securitatea (inter)națională a devenit un laitmotiv 

pentru agenda publică, aducând teme diverse în atenția 

cercetătorilor și practicienilor. Încurajăm studenții 

care doresc să se înscrie la această secțiune să 

analizeze care sunt cele mai recente contribuții la 

dezvoltarea „științei securității” și să încerce să 

răspundă la cum poate fi definită problematica 

studiilor de securitate într-o eră marcată de 

incertitudine. 

Secțiunea va trata diverse subiecte, precum rolul și 

locul organizațiilor publice în securitatea națională, 

riscuri și amenințări la adresa securității, politici și 

strategii de securitate, dreptul forței și forța dreptului, 

hard și soft power, smart power, război hibrid, 

provocări globale de securitate. 

 

Instrumente de analiză a 

conflictelor contemporane  

Facilitatori: Silviu Petre, 

Bogdan Teodor 

 

Acest workshop își propune să îi 

familiarizeze pe studenți cu 

instrumentele moderne de analiză 

a conflictelor contemporane. Un 

asemenea instrument este și 

modelul „lebăda reflexivă”, ce 

poate fi folosit ca un ghid rapid de 

înțelegere și interpretare a 

războaielor, atât intrastatale, cât și 

interstatale. 

3 Tehnologii emergente pentru securitatea națională și 

Intelligence 

Moderatori: Alexandra Anghel, Ileana Surdu 

 

Tehnologia a reprezentat în ultimii ani principalul 

promotor al schimbării, determinând societățile să se 

readapteze la realitățile contemporane. În acest context, 

mediul online a devenit o sursă importantă de 

informare pentru publicul larg. Prin urmare, prezentul 

panel își propune să răspundă la următoarele întrebări: 

Care sunt dezvoltările tehnologice care au revoluționat 

realitatea socială contemporană și cum pot ele 

contribui la dezvoltarea mediului de securitate? Care 

sunt acele instrumente tehnologice relevante pentru 

securitatea națională și intelligence? Ce tipuri de 

tehnici sau instrumente pot fi utilizate de către publicul 

larg în identificarea informațiilor false promovate în 

mediul online? 

Secțiunea va trata subiecte precum: tehnologii 

emergente, securitate cibernetică, ingineria sistemelor, 

știri false, dezinformare, propagandă, tehnici/ 

instrumente de analiză critică a informațiilor din 

mediul online etc. 

 

Instrumente de căutare în Open 

Source și detecție fake news 

Facilitatori: Elena Novăcescu, 

Ileana Surdu 

 

Acest workshop își propune să îi 

familiarizeze pe studenți cu o 

serie de instrumente specifice 

procesului de căutare și colectare 

de date din surse deschise. În 

completare, atelierul de lucru își 

propune să exploreze instrumente 

de evaluare de bază a conținutului 

din mediul online; va viza 

examinarea structurii logice a 

unui argument și identificarea 

erorilor de argumentare, dar și 

familiarizarea cu pași ce pot fi 

aplicați pentru a identifica știrile 

false. Atelierul se va axa pe 

identificarea informațiilor false 

promovate în cadrul unor articole 

de știri, identificarea unei imagini 



 

                   

 

false, a unei voci false și 

identificarea unui personaj fictiv. 

4 Limbi Străine: Comunicare interculturală 

Moderatori: Ecaterina Drăghici, Ana-Maria Surugiu 

 

Lumea în care trăim este, ideal, una a dialogului între 

culturi și mentalități, însă nu totdeauna societățile 

reflectă dorința indivizilor de a dialoga și conlocui în 

armonie. Comunicarea interculturală eficientă 

presupune cunoașterea mentalităților partenerilor de 

dialog, precum și disponibilitatea acestora de a 

negocia. Care sunt, totuși, cauzele ce determină 

conflictele în interiorul societăților moderne și cum 

putem acomoda perspective diferite, uneori 

antagonice, astfel încât societățile să devină civilizații?  

Secțiunea va trata subiecte precum: multiculturalism, 

globalizare, naționalism, migrație, drepturile omului, 

gen, amenințări transnaționale, din perspectiva 

succesului sau eșecului comunicării interculturale. 

Panelul se va desfășura în limba engleză. 

Tehnici de negociere 

interculturală  

Facilitatori: Andreea Gradea, 

Cătălin Tecucianu, Ana Trifan 

 

Aducând în prim-plan conceptele 

de cultură, identitate și 

naționalism, atelierul are ca 

obiectiv dezvoltarea tehnicilor de 

negociere, în vederea stabilirii 

dialogului intercultural și a 

trecerii cu succes de la paradigma 

de conflict la cea de colaborare. 

Exercițiile vor fi sub formă de 

scenariu și dialog și vor aborda 

două spații culturale diferite. 

 

 


