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Sergiu Medar are o vastă experienţă în domeniul Intelligence și Business Competitive 
Intelligence, acumulată pe parcursul carierei sale: diplomat, Consilier prezidenţial – 
Departamentul Securităţii Naționale, Şef al Comunităţii Naţionale de Informaţii și membru al 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; Şef al Direcţiei Informaţii Militare și Director General în 
cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. A avut misiuni diplomatice în SUA, Canada, 
Brazilia şi Argentina. Este profesor universitar la Academia Naţională de Informaţii unde predă 
cursuri de Diplomaţia Apărării, Teoria negocierilor şi Teoria crizelor. De asemenea, este 
profesor asociat la Universitatea Babeș Bolay unde predă cursuri de Diplomaţia Apărării și 
Business/Competitive Intelligence. A oferit consultanță în Business Competitive Intelligence 
pentru companii naționale și multinaționale de pe 4 continente. Aria sa de expertiză cuprinde: 
Intelligence și Business Competitive Intelligence, Negociere, Gestionarea Crizelor, Protocol în 
Afaceri. 
  
Adriean Pârlog are peste 25 de ani de experienţă în Intelligence și Business Intelligence. În 
prezent este președinte ICSS București și este profesor asociat la ASE București, Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca. Din anul 2012 este 
membru al SCIP (Strategic Competitiv Intelligence Profesionals). Are experiență relevantă în 
business, în calitate de manager, dar și în consultanță asigurată pentru companii naționale și 
multinaționale, române, americane, britanice și pentru companii din state ale Orientului Mijlociu 
și Asia Centrală. A absolvit Facultatea de Cibernetică Economică și Statistică – Specialitatea 
Cibernetică Economică, un curs postuniversitar de specializare în Modelarea şi simularea 
fenomenelor economico – sociale în cadrul ASE. Deţine titlul de doctor obţinut de la Academia 
de Înalte Studii Militare (unde a absolvit şi un curs postuniversitar de informaţii) şi a deţinut 
funcţia de Şef al serviciului de analiză informaţii militare. A făcut parte din colectivul de 
realizare a Laboratorului Antreprenorial al Universității Lucian Blaga din Sibiu, proiect 
dezvoltat în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene. Aria sa de expertiză include: 
Intelligence & Business Intelligence, teoria informaţiilor, modelarea și simularea proceselor 
economice și sociale. 
  
Ionuţ Corduneanu este antreprenor și consultant în informaţii pentru afaceri (Business/ 
Competitive Intelligence) din 2011, după o carieră de zece ani în domeniul Intelligence 
guvernamental. De asemenea, este membru al Strategic & Competitive Intelligence 
Professionals (scip.org), urmează studii doctorale în domeniul Business/Competitive 
Intelligence și este trainer autorizat, livrând în mod curent cursuri în domeniul Informaţiilor 
pentru Afaceri. În portofoliul de clienți al companiei sale (ICSS) se regăsesc companii române și 
multinaționale de top, care au beneficiat de servicii de Intelligence pentru dezvoltarea 
operațiunilor de business în România, Balcani, Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Africa. 
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