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Information Age, whose distinctive feature is the manipulation and 
transfer of information in real time, has produced fundamental changes in all 
areas of activity, resulting in the augmentation of the role of information and of 
the theory about it, as well as turning it into an important factor of socio-
economic development of society in general. 
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Era informaţională, a cărei caracteristică distinctivă constă în manipularea şi 

transferul de informaţii în timp real, a produs schimbări fundamentale în toate domeniile de 
activitate, determinând amplificarea rolului informaţiei şi al teoriei legate de aceasta, 
precum şi transformarea ei într-un important factor al dezvoltării economico-sociale a 
societăţii în ansamblu. 

Teoria modernă a informaţiei, al cărei fondator este C. E. Shannon42 (1948), dar la 
care şi-au adus contribuţia şi Harry Niquist (1924), precum şi Ralph Hartley (1928), alături 
de ştiinţa sistemelor, a avut ca rezultat contribuţii importante43 în studiul şi dezvoltarea 
sistemelor complexe, a inteligenţei artificiale, ciberneticii, informaticii, comunicaţiilor şi 
maşinilor de învăţat, cu impact fundamental pentru succesul misiunii spaţiale Voyager, 
precum şi pentru inventarea compact-discului (CD), realizarea telefoanelor mobile, 
dezvoltarea Internetului, criptografie şi comprimarea datelor (MP3), codificarea canalului 

                                                 
42 C. E. Shannon, W. Weawer, The Mathematical Theory of Communication, Univ. of Illinois 

Press, 1949. 
43 Information Theory, Encyclopedia Wikipedia, 2007 (http://en.wikipedia.org/wiki/information 

theory). 
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pe liniile de abonat cu mare viteză (DSL – digital subscriber lines) şi în alte realizări 
tehnice moderne. 

Domeniul informaţional asigură legătura între realitatea obiectivă (domeniul fizic) şi 
domeniul cognitiv (oamenii cu cunoştinţele şi experienţa lor), în care informaţiile sunt 
culese, transmise, memorate, regăsite şi diseminate. 

Domeniul fizic este constituit din universul obiectiv, bazat pe materie şi energie, în 
care are loc viaţa, iar omul îşi desfăşoară existenţa fizică şi interacţionează prin simţurile 
sale. Creaţia umană, calculatoarele, comunicaţiile şi informaţiile există şi se dezvoltă în 
acest mediu. 

Domeniul cognitiv se compune din cunoştinţele ştiinţifice, deprinderile, moralul şi 
experienţa acumulate în mintea (creierul) oamenilor, care sunt fructificate în procesele 
decizionale şi în activităţile de comandă şi control. Este domeniul „invizibil”, în care 
organele de conducere (comandă şi control) iau cunoştinţă şi înţeleg doctrina, tacticile şi 
procedurile utilizate, permiţând formarea pentru fiecare individ a unei percepţii unice 
asupra domeniului fizic. 

În general, activităţile şi procesele complexe se sprijină pe conceptul de informaţie, 
astfel că un sistem, cu cât este mai dezvoltat, cu atât are nevoie şi poate încorpora mai 
multă informaţie. 

Este unanim acceptată ideea că domeniul informaţional este acela în care informaţiile 
sunt create şi comunicate către utilizatori pentru ca ei să acţioneze în conformitate cu 
acestea. În domeniul militar, informaţia trebuie să genereze capacitatea de luptă a forţelor 
militare (unităţi şi mari unităţi), care să asigure împlinirea misiunilor încredinţate. 

Cuvântul „informaţie” este polisemantic, putând avea înţelesuri uneori contradictorii 
sau total diferite, în funcţie de contextul în care este folosit. 

În sensul cel mai larg, informaţia este tratată ca mijloc de comunicare şi cunoaştere, 
deci este evidenţiată în principal latura sa gnoseologică ce permite doar o evaluare 
calitativă, abordarea cantitativă, prin prisma teoriei informaţiei, referindu-se, în principal, la 
sistemele tehnice de comunicaţii şi de prelucrare a datelor şi la alte discipline ştiinţifice care 
admit evaluări probabilistice. 

De asemenea, informaţia începe să fie recunoscută ca factor ontologic primordial ce 
stă, împreună cu energie şi materia, la originea Universului. 

Informaţia44 permite definirea numeroaselor elemente ale spectrului informaţional, a 
cărui piramidă45 cuprinde patru niveluri, şi anume: date, informaţii, cunoştinţe, înţelegerea. 

Datele46 reprezintă elementul cel mai comun şi util pentru informaţie. Este abundent 
cantitativ şi constituie nivelul cel mai de jos al piramidei informaţionale.  

Datele sunt o exprimare, de regulă cantitativă, a măsurii unor fapte individuale, a unor 
concepte sau instrucţiuni într-o manieră convenabilă pentru comunicare, interpretare sau 
prelucrare de către oameni sau mijloace automate.  

                                                 
44 Informaţia se poate prezenta în trei ipoteze: informaţia ca dată reprezintă un element cheie al 

sistemelor de luptă, comunicaţii şi informaţii militare; informaţia transformată în cunoaştere şi 
înţelegere este un element cheie al procesului de comandă şi luarea deciziei; informaţia din punct de 
vedere mediatic influenţează percepţii şi atitudini şi cristalizează credinţe [Doctrina operaţiilor 
informaţionale, SMG/FOP-3.15, p. 39] 

45 N. Sparling, Information Theory as a Foundation for Military Operations in the 21st Century, 
2002, pp. 13-33. 

46 D. Alberts şi alţii, Understanding Information Age Warfare, 2001, Library of Congress, 
Internet, pp. 16-101. 
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Prelucrarea realizată prin integrarea datelor într-o situaţie concretă produce 
informaţia, a cărei valoare în continuă creştere în societatea modernă a determinat apariţia 
războiului informaţional. Cunoştinţele din mintea omului, rezultate din educaţie şi 
experienţă, determină ca datele observate să fie înţelese şi utilizate. 

Fiecare reprezentare se poate face prin caractere sau cantităţi analogice cu înţeles 
determinat. Prin procesarea datelor se reduc şi se sintetizează cantităţile exprimate, 
reţinându-se numai elementele cele mai importante care contribuie la producerea 
informaţiei. 

Informaţia trebuie înţeleasă ca bază a realităţii fizice (substanţă şi energie), este 
cuprinsă în obiectele materiale, fiind inepuizabilă şi se caracterizează prin entropie. Ea este 
un semnal fizic rezultat din combinaţia de materie şi energie care are un înţeles în mintea 
oamenilor şi defineşte fapte, date sau evenimente în orice mediu şi formă.  

De regulă, datele şi informaţiile se transmit prin semnale. Semnalul47 este dat de un 
fapt oarecare, de o acţiune sau de producerea unui eveniment, între care există o 
corespondenţă şi condiţionare reciprocă, iar informaţia conţinută în semnal nu depinde de 
energia consumată pentru producerea lui. 

Din punct de vedere fizic, semnalul reprezintă un proces a cărui natură nu depinde în 
niciun fel de informaţia pe care o evidenţiază şi transmite, însă, din punct de vedere 
informaţional, acesta reflectă fidel informaţia pe care o transmite şi este strict dependent de 
aceasta. Ca urmare, procesul fizic care nu este purtător de informaţie nu reprezintă un 
semnal. 

Din punct de vedere informaţional, semnalul se poate transforma în acţiune sau în 
eveniment şi poate acţiona asupra oamenilor sau asupra unui sistem material, provocând 
aceeaşi reacţie care ar fi fost produsă direct de evenimentul evidenţiat prin informaţia 
conţinută în semnalul respectiv. 

În actuala eră a informaţiei, digitalizarea semnalelor folosite a condus la tratarea 
omogenă a informaţiei, indiferent de semnificaţia şi forma acesteia (vizuală, acustică etc.), 
ceea ce a permis creşterea calităţii mesajelor. 

Înţelesul ataşat datelor se bazează pe convenţiile utilizate în reprezentarea acestora. 
Într-o accepţiune mai simplistă, informaţia este rezultatul exprimării observaţiilor 
individuale obţinute prin senzori sau elemente de date într-un context determinat.  

Conceptul de informaţie defineşte elementele de noutate despre un anumit obiect, 
fenomen sau proces, care pot fi exprimate sintetic şi prelucrate. Cantitatea de cunoştinţe 
dobândite prin informaţia obţinută este cu atât mai însemnată, cu cât este mai mare 
incertitudinea (nedeterminarea) care se înlătură, ceea ce contribuie la scăderea entropiei.  

Experienţa lucrului cu informaţiile a dovedit că, din punct de vedere fiziologic, 
capacitatea oamenilor de recepţionare a acestora prin organele de simţ48 este de până la 
50% pe cale virtuală şi auditivă şi de 70% prin ce se vede, aude şi citeşte. Cel mai bine este 
fructificată această constatare în tehnologia informaţiei şi în procesele militare de comandă 
şi control, unde lucrul cu reprezentări grafice şi texte este preponderent. 

                                                 
47 I. Angheloiu, E. Oancea, Informaţie şi semnal, Editura Militară, Bucureşti, 1966, pp. 17-20. 
48 Exprimată cantitativ, capacitatea de percepţie (asimilare) a cunoştinţelor reprezintă 10% din 

ceea ce se citeşte, 50% din ceea ce se vede şi aude, 70% din ceea ce se vede, se aude şi se citeşte 
[Conferinţa naţională de învăţământ virtual, 2005, p. 321]. 
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Informaţia49 este comunicarea (mesajul) care aduce ştiri despre fapte, evenimente, 
procese, înţelegându-se prin ştiri informaţii cu mai multă sau mai puţină redundanţă50, care 
sunt produse de oameni pentru efectuarea unei comunicări în vederea adoptării unei decizii. 
A obţine informaţii înseamnă a afla lucruri care nu se cunoşteau înainte sau a obţine 
cunoştinţe noi despre ce s-a ştiut mai puţin. 

Prin natura lor fizică51, datele şi informaţiile reprezintă acelaşi lucru în domeniul fizic, 
diferă doar ca ierarhie, dar nu şi în ceea ce priveşte conţinutul. Dintre cele două, 
informaţiile sunt elementul definitoriu, iar datele sunt o formă de exprimare a tipului 
informaţiei. Ele au o existenţă obiectivă şi sunt determinate prin observare subiectivă de 
către oameni. 

Ca materie primă pentru luarea deciziilor, informaţia poate fi, de asemenea, şi orice 
comunicare sau reprezentare de cunoştinţe despre fapte, date şi opinii în orice mediu sau 
formă, incluzând texte, numere, date grafice sau cartografice etc. sub orice formă, narativă 
sau vizuală.  

Informaţia este constituită din datele colectate care, ulterior, sunt analizate, 
interpretate sau corelate cu alte date, iar printr-o rafinare (selectare) finală se transformă în 
cunoştinţe şi, apoi, în înţelesuri. 

Aşadar, informaţia trebuie înţeleasă fie ca idee şi concept, fie ca relaţie şi lucru, sens 
în care reprezintă cunoaştere sau este apreciată ca ştire ce poartă în sine date despre un fapt, 
eveniment sau proces şi înlătură o anumită nedeterminare (incertitudine).  

Din punct de vedere statistic, nedeterminarea52 care caracterizează un eveniment în 
ansamblu este dată de valoarea medie a nedeterminărilor stărilor probabile ale acestuia şi 
poartă numele de entropie. Aceasta este şi un etalon al faptului că procesele nu mai pot 
reveni niciodată la starea iniţială, fiind ireversibile. 

În niciun sistem fizic, informaţia nu apare într-o formă curată, ci este însoţită de 
diferite perturbaţii determinate de foarte multe elemente ale mediului ce pot produce haos, 
care poate conduce la evaluări eronate. De aceea, una dintre problemele principale ale 
teoriei informaţiei constă în stabilirea metodelor optime de extragere a informaţiei din 
datele cuprinse în semnale, care pot fi însoţite de perturbaţii (zgomote, bruiaj etc.). 

O problemă importantă în procesul de studiere a informaţiei constă în stabilirea 
modalităţilor de evaluare a acesteia. 

Dacă, în procesele tehnice, în general, măsura utilizată este „cantitatea de informaţie” 
ce se poate calcula după metodologia elaborată de C. E. Shannon, în activităţile economice 
şi sociale, aceasta este mai greu sau chiar imposibil de folosit şi se preferă o abordare 
calitativă a informaţiei, axată, de cele mai multe ori, pe procesele decizionale şi acţionale, 

                                                 
49 C. Alexandrescu, G. Alexandrescu, Gh. Boaru, Sisteme informaţionale – fundamente teoretice, 

Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2009, cap. 3. 
50 Redundanţa exprimă valoarea cu care se lungesc comunicările (mesajele) în comparaţie cu 

lungimea minimă necesară pentru transmiterea aceleiaşi informaţii. Deci, redundanţa reprezintă acea 
parte a comunicării (mesajului) care ar putea fi omisă la transmisie fără a periclita înţelegerea 
completă a acesteia la recepţie. Toate sursele reale de informaţii se caracterizează printr-o anumită 
redundanţă care, de regulă, nu se elimină complet, ci se menţine în limite rezonabile. 

51 N. Sparling, op. cit., p. 36. 
52 Potrivit teoriei informaţiei, fundamentată, în principal, pentru necesităţile telecomunicaţiilor 

calculatoarelor şi ciberneticii, nedeterminarea este proprietatea principală a sistemelor cu funcţionare 
aleatoare, în care stările ce au loc pot, cu o anumită probabilitate, să aibă un rezultat sau altul. 
Nedeterminarea într-un sistem sporeşte odată cu creşterea numărului de stări posibile ale acestuia. 
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cum ar fi53: gradul de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor; eficienţa deciziilor adoptate şi a 
acţiunilor desfăşurate pe baza acesteia; aportul la prevenirea surprinderii şi prevederea unor 
evenimente viitoare.  

Întrucât sursele de informaţii sunt foarte diversificate, iar calitatea lor poate fi diferită, 
unele fiind susceptibile să deformeze informaţiile sau chiar să dezinformeze, în activitatea 
curentă se impune găsirea unor criterii pentru caracterizarea calităţii informaţiilor în funcţie 
de cerinţele utilizatorilor. 

Exactitatea informaţiei sau nivelul preciziei are în vedere capacitatea acesteia de a 
reflecta fidel situaţia la care se referă. 

Relevanţa determină importanţa informaţiei şi corespondenţa acesteia cu misiunea de 
îndeplinit şi situaţia concretă. 

Oportunitatea defineşte capacitatea informaţiei de a fi disponibilă în momentul 
elaborării deciziei de către organele de conducere. Ea este un alt factor care depinde de 
situaţie şi reflectă relaţia dintre vârsta informaţiei şi misiunile pe care le susţine (sprijină). 
Pentru anumite cazuri (situaţii de luptă) concrete, oportunitatea poate fi calculată, dar nu şi 
în situaţia când aceasta depinde de deciziile adversarului. 

Utilitatea se referă la calitatea informaţiei de a fi reprezentată şi afişată într-un format 
uşor de înţeles. 

Integralitatea defineşte capacitatea surselor de informaţii de a furniza toate 
informaţiile relevante pentru luarea deciziei, incluzând entităţile implicate în culegerea 
acestora, atributele lor şi relaţiile dintre ele. 

Concizia informaţiei exprimă calitatea acesteia de a fi definită complet printr-un 
număr cât mai mic de entităţi de informaţii, cu redundanţă minimizată, corespunzătoare 
nivelului de detaliere solicitat de către utilizator. 

 
În era informaţională, în toate domeniile de activitate a crescut sensibil rolul 

informaţiei, prin care s-a realizat o sporire considerabilă a organizării, ordinii şi 
eficienţei, ceea ce a determinat multiplicarea forţei economice, politice şi militare a celor 
mai dezvoltate state ale lumii. Tot mai mult informaţia nu mai poate fi controlată, dar se 
tinde ca ea să controleze totul. 
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