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1. PROFIL

Domeniul științific „studii de securitate” s-a afirmat în ultimele decenii ca
domeniu de cercetare distinct, într-o lume a incongruenței și lipsei de predictibilitate
a problematicilor de securitate. Necesitatea domeniului este fundamentată pe nevoia
de cunoaștere științifică a cauzelor, formelor de manifestare și consecințelor evoluţiei
complexelor de securitate.
Impactul securității și mai ales al insecurității asupra omului generează
paradigme de cercetare din ce în ce mai diverse, clădite pe fundamentele oferite de
școlile clasice ale relațiilor internaționale și interpretate critic prin prisma
condiționalităților multiple ale societăților contemporane. Creșterea agresivității în
tranzacțiile de securitate dintre actorii Secolului XXI și extinderea ariei de interes a
problematicilor de securitate, individualizează aria de cercetare a temelor de
securitate în raport cu sferele tradiționale ale preocupărilor științelor politice și
relațiilor internaționale și poziționează informația, mai mult ca oricând, ca verigă
indispensabilă a formelor obiective de interpretare a realității.
Deja se poate vorbi în studiile de securitate de clasic și modern. Mai mult,
există un număr suficient de autori care poziționează domeniul în arhitecturi multiple
de post-modernism sub imboldul factorilor multiplicatori ai interacțiunilor sociale,
politice, economice sau militare. În tot acest tablou al difuziei cognitive se
consolidează nevoia de menținere a filonului științific al analizelor de
securitate/insecuritate și, în mod esențial, aceea de fixare a unor repere metodologice
specifice în raport cu spectrul extins al obiectelor de cercetare ale securității
prezentului. Chiar privind securitatea dintr-o perspectivă extinsă, binomul stat-individ
rămâne centrul preocupărilor de evaluare convergentă și divergentă a formelor de
manifestare a securităților lumii actuale.
Activitatea desfășurată de membrii Academiei de Științe ale Securității
Naționale are menirea de a oferi rezultate rafinate cognitiv și validate obiectiv pentru
conceptele de securitate extinsă. Realitățile perioadei pe care o parcurgem
demonstrează stringența adoptării unui limbaj comun, larg acceptat, care să permită
construcția de punți de comunicare între cercetători, specialiști și societatea civilă
pentru realizarea de dezbateri legitime și concludente pe teme de securitate extinsă, în
domeniile de interes major pentru societate. Modul de manifestare al Academiei este
preponderent de tip think-tank, iar principalul ei rol este de a asigura punţi de
dezbatere organizată a temelor de securitate între reprezentanţii diverselor zone ale
societăţii, în scopul optimizării unui construct funcţional al statului, denumit
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securitate naţională. Pentru realizarea rolului său, membrii Academiei de Ştiinţe ale
Securităţii Naţionale provin din toate domeniile esențiale ale societății românești.
Performanța profesională și calitatea umană a acestora reprezintă criteriile definitorii
pentru apartenență la Academie. Prestigiul de care se bucură la nivelul societății sau
al ariilor profesionale de proveniență, îmbinate cu vocația lor științifică, conferă
membrilor Academiei capacitatea de a mobiliza și conduce dezbaterile de securitate
spre rezultate cu valențe științifice, în fundamentarea unor direcții majore de gândire
holistică şi acțiune convergentă pentru dezvoltarea cunoașterii în domeniile
securității.
Acumularea continuă de cunoaștere în domeniile de interes ale Academiei de
Științe ale Securității Naționale reprezintă o necesitate de fond a societății românești,
într-o perioadă a turbulențelor, incertitudinilor și difuziei stărilor complexe de
securitate în flancul estic al NATO, la convergența axelor de securitate și insecuritate
Nord-Sud și Est-Vest, respectiv Marea Baltică – Marea Neagră, Marea Neagră –
Marea Neagră, Marea Neagră – Orientul Mijlociu și Marea Neagră – Marea
Mediterană.
Mai mult decât oricând, societatea românească are nevoie de coerenţă, iar când
acesta se îmbină armonis cu competenţa, atunci sunt constituite bazele unei
construcţii trainice, care să ofere, pe termen lung, stabilitatea necesară realizării
obiectivelor strategice ale României.

2. SCOP

Scopul elaborării Concepţiei îl constituie definirea profilului organizațional al
Academiei de Științe ale Securității Naționale, precum și stabilirea obiectivelor
strategice și direcțiilor majore de acțiune ale Academiei pentru perioada 2016-2020.

3. VIZIUNE

Academia de Științe ale Securității Naționale exercită rolul catalizator al
dezbaterilor complexe pentru definirea și promovarea obiectivelor de securitate
națională și a rezultatelor empirice și științifice ale analizelor de securitate extinsă.
Academia își asumă statutul de lider al platformelor de gândire strategică în domeniul
securității naționale și de facilitator al abordărilor critice a temelor de securitate în
plan conceptual și acțional. Atitudinea Academiei este consecventă principiilor
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organizatorice și funcționale ale trinomului cercetare-educație-practică în toate
domeniile securității naționale.

4. MISIUNE

Academia de Științe ale Securității Naționale are misiunea validării reperelor
de interes ale abordărilor strategice din domeniul studiilor de securitate, respectiv din
domeniile științe militare, ordine publică, informații și securitate națională, și
îmbinării armonioase a acestora cu direcțiile de forță ale celorlalte domenii științifice
sectoriale care conferă profilul de țară al României la orizontul deceniului trei al
Secolului XXI.
Prin contribuția sa, Academia urmărește conferirea reperelor organizatorice ale
cercetării fundamentale și aplicative în sistemul de apărare, ordine publică și
securitate națională. Acest fapt va permite dezvoltarea unor facilități de cercetaredezvoltare competitive, precum și crearea și consolidarea unor legături cu mediul de
cercetare național și internațional, în conformitate cu responsabilitățile structurilor
din sistemul de securitate națională care o coordonează din punct de vedere științific.
Academia de Științe ale Securității Naționale colaborează cu universitățile și
centrele de cercetare civile și militare pentru promovarea culturii de securitate la
nivelul societății românești.

5. SITUAȚIA ȘI PROVOCĂRILE ACTUALE

Insuficiența filtrelor de înțelegere și interpretare a problematicilor de securitate
diminuează și îngreunează nivelul dezbaterilor academice și publice. Alăturarea unor
concepte provenite din abordări paradigmice diferite, de multe ori antagonice, în
construcția unor enunțuri, formularea unor mesaje disolute cognitiv sau promovarea
de idei inconsistente din punct de vedere științific, conduc la erori de analiză, de
multe ori cu impact semnificativ în atitudinea societății față de securitatea statului sau
a cetățeanului, precum și în interpretarea evoluțiilor de securitate și luarea deciziilor
de securitate. Lipsa de cunoaștere științifică a domeniului securității reprezintă, în
sine, o vulnerabilitate cu efecte sistemice la nivelul construcțiilor și interacțiunilor
sociale. Minimalizarea importanței educației și culturii de securitate este direct
proporțională cu maximizarea vulnerabilităților de securitate la nivelul societății
românești. Amenințările la adresa securității naționale sunt multiple, versatile și
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intruzive. Intersecția acestora cu vulnerabilitățile sistemice creează riscuri majore și
extinse asupra tuturor domeniilor sectoriale ale statului român.
De aceea, provocările actuale din mediul de securitate reprezintă o prioritate în
consolidarea arhitecturii de cunoaștere din domeniul securității naționale și determină
necesitatea creării unei matrice naționale de cercetare științifică care să pornească de
la temele fundamentale ale României și să meargă până la dezvoltarea de metode și
instrumente de acțiune în toate planurile securității.

6. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE

1. Exercitarea rolului catalizator și director în dezvoltarea cunoașterii și
competenței științifice în domeniile securității naționale extinse.
a) Delimitarea ariilor de competență și câmpurilor de acțiune ale secțiilor științifice
ale Academiei de Științe ale Securității Naționale.
b) Crearea platformelor relevante de dezbatere și comunicare a temelor de securitate
națională.
c) Generarea de teme de actualitate și inovative pentru cercetarea științifică
națională, cu referire la aspecte sistemice, organizatorice și funcționale, în
domeniile sectoriale de manifestare a statului.
d) Definirea rețelei de cunoaștere pentru racordarea eficientă la fluxurile de analiză și
cercetare interdisciplinară a produselor de analiză în domenii ale securităţii.
e) Proiectarea arhitecturii de parteneriate strategice și operaționale, în plan național și
internațional.
f) Elaborarea de documente de concepție pentru deschiderea unor noi câmpuri de
abordare şi analiză a securităţii extinse.
2. Consolidarea rolului cercetării ştiinţifice în domeniile sectoriale ale securităţii
naţionale şi furnizarea de cunoaștere obiectivă a termenilor și evoluției
fenomenelor și stărilor de securitate.
a) Fundamentarea necesității poziționării strategice în plan național a cercetării
științifice dedicată temelor de securitate.
b) Definirea direcțiilor de cercetare fundamentală și validarea priorităților de analiză
a problematicilor de securitate.
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c) Participarea la formate multidisciplinare de dezvoltare a temelor fundamentale de
țară și organizarea de sesiuni de dezbatere internațională a temelor actuale de
securitate.
d) Realizarea analizei anuale de securitate națională și furnizarea de prognoze pe
termen mediu și lung privind dinamica riscurilor și amenințărilor de securitate.
e) Comunicarea competentă și permanentă în diverse formate de abordare a temelor
de securitate în scopul validării conceptelor și înțelegerii pe scară largă a
priorităților de acțiune.
f) Promovarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile științe
militare, ordine publică, informații și securitate națională.
3. Integrarea în spaţiul de analiză strategică a direcțiilor majore de
implementare ale Strategiei naţionale de apărare a ţării.
a) Evaluarea științifică a implementării Strategiei naționale de apărare a țării.
b) Colaborarea cu instituțiile responsabile pentru implementarea obiectivelor
operaționale ale strategiei.
c) Asigurarea platformei de dezbatere transversală a stadiului implementării
obiectivelor interdisciplinare ale strategiei, în scopul identificării și diminuării
redundanțelor operaționale.
d) Colectarea de feedback asociat etapelor de implementare a strategiei.
e) Furnizarea de analize pentru menținerea procesului de implementare pe direcțiile
strategice asumate în documentul programatic.
4. Asigurarea polului naţional de cunoaştere strategică a conceptelor de
securitate şi contribuţiei la formarea culturii de securitate la nivelul societăţii
româneşti.
a) Participarea la manifestările științifice ale unor academii de ramură, institute,
ONG-uri, centre care au ca obiect de activitate cercetarea în domeniul specific.
b) Identificarea oportunităților de organizare a unor manifestări științifice în comun
cu alte instituții de profil.
c) Identificarea unor instituții/organizații internaționale cu preocupări similare în
vederea dezvoltării unor colaborări viitoare în domeniile științe militare, ordine
publică, informații și securitate națională.
d) Inițierea și dezvoltarea de parteneriate instituționale cu instituții similare naționale
și internaționale.
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e) Asigurarea prezenţei în spaţiul public pentru diseminarea rezultatelor de analiză
strategică și fixarea terminologiei de specialitate la nivelul nodurilor de dezbatere
extinsă a temelor de securitate.
5. Dezvoltarea Academiei de Științe ale Securității Naționale ca platformă de
integrare a rezultatelor de cercetare științifică derulate în plan național, în
scopul consolidării domeniului studiilor de securitate în cadrul spectrului
domeniilor științifice de referință ale cercetării românești.
a) Cooperarea cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul
Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații
pentru realizarea schimbului de informații în cadrul trinomului cercetare-educațiepractică.
b) Elaborarea taxonomiei specifice termenilor cheie de securitate pentru organizarea
rezultatelor cercetării în acord cu obiectivele strategice ale domeniului.
c) Organizarea de dezbateri pentru valorificarea rezultatelor cercetării în beneficiul
creșterii performanței activităților de securitate.
d) Colaborarea cu persoane juridice, în calitate de membri asociați ai Academiei care
au în obiectul de activitate domenii de interes pentru realizarea obiectivelor
instituționale.

7. REPERE DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Implementarea Concepției se realizează prin planuri de acțiune anuale
(operaționale) în care sunt prevăzute acțiunile pentru îndeplinirea obiectivelor,
termenele, indicatorii de performanță și structurile (grupurile de lucru) responsabile.
Monitorizarea îndeplinirii acțiunilor din planul pentru implementarea
Concepției se realizează permanent de către structura abilitată de Consiliul științific al
Academiei de Științe ale Securității Naționale, care are responsabilitatea de a colecta
datele și informațiile necesare în vederea întocmirii rapoartelor de progres.
Evaluarea strategiei se efectuează anual, în luna ianuarie, iar rezultatele se
consemnează în dările de seamă anuale ale secțiilor științifice ale Academiei de
Științe ale Securității Naționale și în darea de seamă anuală a activității Academiei.
Toți membrii Academiei de Științe ale Securității Naționale și întreg personalul
auxiliar au obligația de a contribui la realizarea activităților la termenele prevăzute, în
condiții de înaltă calitate și performanță profesională.
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