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Rezumat: În acest articol sunt evidenţiate trei elemente esenţiale ale proceselor 

informaţionale specifice acţiunii militare: abordarea ca proces a ciclului informaţional, 
procesul şi ciclul „intelligence” precum şi conceptul ISTAR. 

Ciclul informaţional poate fi considerat ca un proces, deoarece cuprinde o 
succesiune de operaţiuni prin care se produce o modificare a plus-valorii sale prin 
transformarea datelor şi a informaţiilor în produse de „intelligence”. 

Studiind relaţia dintre date, informaţii şi „intelligence” am ajuns la concluzia că 
informaţiile procesate sunt transformate în produse de „intelligence” care, la rândul lor, 
sunt obţinute dintr-un proces structurat numit în doctrinele NATO sau a unor membri ai 
Alianţei - ciclul „intelligence”. 

În armatele statelor membre NATO, pentru a integra activităţile de informaţii sub 
un singur nume, a fost standardizat conceptul ISTAR (informaţii, supraveghere, achiziţia 
ţintelor şi recunoaştere), care este o componentă principală a sistemului informaţional 
militar. 

Abordarea acestor concepte s-a făcut prin prezentarea conceptelor specifice 
armatei americane, ale NATO şi ale Armatei Române. 

Cuvinte-cheie: date şi informaţii; ciclu informaţional; operaţii întrunite; sprijin cu 
informaţii; ciclul „intelligence"; sistem informaţional militar. 

 
Abstract: This article highlights three essential elements of information processes 

specific to military action: approaching the information cycle as a process, the 
“intelligence” process and cycle, as well as ISTAR concept. The information cycle can be 
considered a process because it contains a succession of operations through which it gains 
supplementary value by transforming data and information into “intelligence” products. 
Studying the relationship between data, information and “intelligence” we came to the 
conclusion that the information processed is converted into “intelligence” products which, 
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in turn, are obtained from a structured process called – in NATO doctrines or doctrines of 
some members of the Alliance – the “intelligence” cycle. In NATO member states’ armed 
forces, in order to integrate intelligence activities under a single umbrella term, the ISTAR 
concept was standardized (intelligence, surveillance, target acquisition and 
reconnaissance), as the main component of military information system. The article 
approaches these concepts by presenting their specific features in the US military, NATO 
and the Romanian Army. 

Keywords: data and information; information cycle; joint operations; supporting 
information; "intelligence” cycle; military information system. 
 

Introducere 
Activitatea de informaţii, în cadrul structurii operaţionale a unui 

comandament militar, reprezintă un proces complex pentru prelucrarea datelor şi 
informaţiilor astfel încât acestea să poată fi utilizate în procesele decizionale. 

Multitudinea de activităţi, care se desfăşoară în cadrul acestui proces, 
implică intervenţia simultană sau succesivă a omului şi a mijloacelor tehnice de 
tratare a datelor şi informaţiilor, pentru: culegerea, formalizarea şi stocarea datelor 
precum şi pentru analiza, interpretarea şi prelucrarea datelor. De semenea se 
desfăşoară activităţi specifice pentru obţinerea, recepţia şi asimilarea informaţiilor 
obţinute în procese paralele iar în final stocarea şi distribuirea informaţiilor.  

Structura de informaţii, din cadrul comandamentului militar, acţionează 
pentru a asigura, în timp oportun, fluxul de informaţii critice şi produsele de 
informaţii necesare, pe verticală şi orizontală, atât în interiorul cât şi în exteriorul 
structurii proprii. 

Nevoile de informaţii relevante şi termenele de raportare sunt stabilite de 
comandantul structurii militare operaţionale care trebuie să precizeze care sunt 
ceilalţi beneficiari ai informaţiilor şi să se asigure că aceştia vor primi informaţiile 
în timp util, realizând concordanţa între fluxurile informaţionale şi nivelurile de 
luare a deciziei, conform principiului „necesităţii de a cunoaşte”. 

 
 


