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Rezumat
Necesitatea constituirii şi funcţionării unui sistem de informare a oricărei structuri de
decizie aparţine, implicit, procesului decizional. Pe lângă fluxul general de date şi
informaţii, pe care orice structură de decizie îl are în mod firesc, datorită rolului şi
statutului său social, anumiţi beneficiari cu rol de decizie asupra destinului ţării au
nevoie şi de alte date şi informaţii cu caracter confidenţial sau secret.
Cuvinte cheie: activitatea informativă, structuri de decizie, obiective, decidentul, securitate
naţională.
1.INTRODUCERE
Sistemul de informare cu asemenea caracter este constituit şi format de structurile
informative cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, care au rolul şi statutul social
adecvat cerinţelor de cunoaştere secretă şi de informare asupra stării de siguranţă naţională şi,
implicit, asupra securităţii naţionale. În acest sens, aceste structuri asigură datele şi
informaţiile, cu caracter secret, necesare stabilirii unei politici şi a unor strategii, interne şi
externe, care să vizeze, cu precădere, promovarea interesului naţional şi racordarea acestuia la
exigenţele impuse de integrarea în structurile politice economice şi militare euro-atlantice.
Gradul de dificultate şi complexitatea abordării acestei teme presupun o analiză profundă a
celor două structuri (informative şi de decizie), având ca principală susţinere cibernetica
informativă, în subsidiar teoria informaţiei şi teoria artei militare în domeniul informaţiilor
(figura 1).
Datele şi informaţiile furnizate de activitatea informativă trebuie să conţină descrierea
stării de siguranţă naţională (stabilitatea, echilibrul şi legalitatea acesteia) şi să prezinte
natura şi caracterul disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, ameninţărilor şi pericolelor la adresa
apărării, ordinii publice, securităţii şi siguranţei naţionale.
Caracterul veridic şi oportun al informaţiei trebuie să se regăsească în operativitatea şi
corectitudinea deciziei, în raport cu valoarea, locul şi rolul datelor şi informaţiilor în procesul
de elaborare a deciziei specifice beneficiarului cu rol de decizie în raport de statusul său
social.
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MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A AMENINŢĂRILOR LA ADRESA
SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI A SECURITĂŢII NAŢIONALE

Fig.1 – Cibernetica informativă
Pentru activitatea informativă un rol esenţial îl are cunoaşterea statusului şi rolului social al
beneficiarului. De remarcat faptul că toţi beneficiarii cu rol de decizie în stat conduc instituţii
ale căror funcţii sunt stabilite prin Constituţie sau prin legi organice. Cunoaşterea organizării
şi funcţionării acestor instituţii – funcţia de decizie (funcţia de transformare a informaţiei de
intrare în comandă) – reprezintă o sarcină de bază pentru analiştii de informaţii.
Folosirea informaţiilor obţinute prin canalele analizate în cadrul operaţiilor strategice,
trebuie să vizeze, în principal, acele elemente care definesc starea de siguranţă naţională
(stabilitatea, echilibrul şi legalitatea) şi natura disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, ameninţărilor
şi a pericolelor la adresa ordinii publice, apărării şi securităţii naţionale, precum şi siguranţei
naţionale.
Ca urmare, cei care furnizează „materia primă” pentru decident trebuie să fie specialişti,
am putea spune experţi sau diagnosticieni ai realităţii social-politice, să cunoască atât
domeniul informativ-contrainformativ, cât şi pe cel al ştiinţei şi artei militare (conducerecooperare-acţiune), pentru a asigura eficienţa activităţii celui care decide şi a eficacităţii
acesteia.
Majoritatea şefilor de state şi de guverne au ca prioritate înscrisă pe agenda de lucru
identificarea factorilor de risc politico-militari şi social-economici, atât locali cât şi
internaţionali.
Activitatea informativă – cu componentele sale: cercetare, spionaj, contrainformaţii,
protecţia informaţiilor, contribuie la prevenirea pericolelor orientate împotriva ordinii publice
şi a securităţii statului. Ca urmare, informaţiile furnizate de structurile informative cu atribuţii
în domeniul siguranţei naţionale către beneficiari, pot ajusta politica şi strategia de prevenire,
de protecţie şi alertare prin mijloace paşnice – diplomatice şi pot permite adoptarea unor
decizii de planificare a măsurilor de prevenire sau combatere a ameninţărilor la adresa
siguranţei naţionale sau, în cel mai rău caz, de diminuare a efectelor manifestării acestora.
În condiţiile noii revoluţii informaţionale (tehnologia informaţiei, evoluţia hard şi
software), sistemele de conformare au căpătat un rol deosebit de important, producând
schimbări radicale în domeniul înzestrării armatei, al stabilirii şi planificării obiectivelor
oricăror forme de luptă, legilor şi principiilor luptei armate, în general al regulilor de
desfăşurare a războiului.
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Informaţia şi-a sporit rolul de prevenire a conflictelor majore, prin amplificarea procesului
de decizie. În actuala conjunctură politico-economică, socială şi militară, informaţia are
pentru beneficiar o valoare practic-aplicativă, datorită caracterului său operativ şi oportun.
2.FURNIZORII DE INFORMAŢIE
Pentru un factor de decizie, crearea unui sistem propriu de informare reprezintă una dintre
cele mai grele probleme. În foarte multe cazuri conducătorii unor instituţii preiau numai
sistemul informaţional al acelei instituţii, eventual îşi mai asigură o informare din sursele
oficiale, oficioase sau publice (mass-media). Beneficiarii informaţiei cu caracter secret au
asigurat, prin lege, pe lângă celelalte sisteme informaţionale, şi un sistem informativ.
Potrivit Legii privind siguranţa naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr.163, sub nr.51 din 29 iulie 1991, art.6, organele de stat cu atribuţii în
domeniul Siguranţei Naţionale sunt:
• Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Serviciul de
Protecţie şi Pază (SPP);
• Structuri interne de informaţii specializate din: Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
de Interne şi Reformei Administraţiei (M.I.R.A.), Ministerul Justiţiei.
Referitor la activitatea de informaţii, prevederile art.6 şi 8 alin.1 din Legea siguranţei
naţionale delimitează competenţele organelor de stat specializate în materie de informaţii,
astfel:
• Serviciul Român de Informaţii – îndeplineşte un rol multiplu: informaţii interne,
contrainformaţii şi protecţia informaţiilor;
• Serviciul de Informaţii Externe – este instituţia specializată în obţinerea din afara ţării a
datelor cu privire la siguranţa naţională.
Activitatea de informaţii, precum şi misiunile acestor instituţii se organizează şi se
stabilesc în raport cu ameninţările la adresa Siguranţei Naţionale a României.
Totodată, aceste instituţii cu atribuţii specifice se organizează şi funcţionează potrivit legii
şi se finanţează de la bugetul administraţiei centrale de stat, iar activitatea lor este controlată
de parlament.
3.ACTIVITATEA INFORMATIVĂ ŞI ROLUL INFORMAŢIEI ÎN CADRUL
ASIGURĂRII INFORMATIVE A BENEFICIARULUI
Activitatea informativă, conform literaturii de specialitate, este definită prin cele trei
dimensiuni ale sale, şi anume: informaţii, contrainformaţii şi dezinformare.
Activitatea de informaţii, respectiv de spionaj, se referă la acea activitate informativofensivă, care are drept scop cercetarea în ascuns a unui stat ţintă pentru a-i cunoaşte
informaţiile pe care acesta le protejează.
Activitatea de contrainformaţii vizează acea activitate informativ-defensivă, care are drept
scop protecţia datelor, cunoştinţelor şi valorilor care au importanţă pentru adversar.
Activitatea de dezinformare reprezintă acea acţiune continuă sau intermitentă, ofensivă şi
defensivă, prin folosirea oricărui mijloc, ce constă în inducerea în eroare a unui adversar sau
favorizarea subversiunii în rândurile acestuia, în scopul de a-l slăbi.
Legea siguranţei naţionale şi regulamentele militare nu definesc activitatea informativă. În
acest caz există numeroase abordări teoretice referitoare la activitatea informativă.
O definiţie reprezentativă despre activitatea informativă este următoarea: reprezintă un
proces sistemic, organizat şi continuu, desfăşurat în baza unor norme, executat, în principiu,
în secret, pentru a se procura, prelua şi difuza informaţii necesare conducerii militare, pentru

3

construirea de decizii (directive), estimărilor de avertizare şi formulării unor ameninţări
privind apărarea naţională.4
Această definiţie cuprinde şi formele referitoare la planificarea, controlul şi coordonarea
muncii informative şi de redactare a documentelor de acest fel.
Informaţia, într-un stat de drept, este obţinută, stocată şi valorificată, în principal, de
instituţiile de stat cu aviz în aria Siguranţei Naţionale (cunoscute, în general, ca servicii
secrete), numite în continuare „furnizor”. De aceste informaţii beneficiază doar instituţiile
acreditate de către furnizor prin Legea Siguranţei Naţionale, numite în continuare
„beneficiar”.
Pe traseul amplu al circulaţiei informaţiilor de la furnizor către beneficiar, conform
reglementărilor în vigoare, se impun şi anumite mecanisme eficiente de comunicare şi
consultare cu societatea civilă din România, totul pentru evitarea lipsei de comunicare cu
aceasta din urmă, una din principalele surse de informaţie.
4.OBIECTIVE
Principalele obiective sunt:
-Dezvoltarea componentei de relaţionare cu autorităţi publice şi organizaţii
neguvernamentale active în domenii care compun problematica de securitate şi stabilitate.
-Identificarea unor formule concrete de transfer de expertiză din sfera societăţii civile către
serviciile de informaţii, în domeniile de interes pe care societatea civilă le asociază
conceptului de siguranţă naţională şi modului în care se realizează siguranţa naţională.
-Promovarea în societatea civilă a specificului, legitimităţii, legalităţii şi importanţei publice
a activităţilor de siguranţă naţională.
-Identificarea intereselor, a spaţiilor comune de analiză şi dezvoltare a unor proiecte de
consultare, dialog sau dezbatere cu mediul instituţional public şi organizaţii
neguvernamentale interesate de domeniul siguranţei naţionale.
-Transferul mesajului instituţional şi promovarea activităţilor dedicate educaţiei de securitate
în sfera legislativului, executivului şi societăţii civile.
5.KNOW-HOW
În context, activitatea specialiştilor Serviciului Român de Informaţii (cel mai implicat
serviciu în planul expus anterior de colaborare cu societatea civilă) din cadrul
Departamentului de Legătură cu Autorităţi Publice şi Organizaţii Neguvernamentale vizează:
- organizarea de evenimente instituţionale care să valorifice preocupările Serviciului
Român de Informaţii pentru implementarea sarcinilor ce îi revin în calitate de coordonator al
problematicii de securitate, precum şi a documentelor euro-atlantice;
- susţinerea intereselor instituţiei, cu prilejul participării la seminarii, dezbateri, mese
rotunde, conferinţe, cu reprezentare naţională şi internaţională;
- medierea intereselor societăţii civile în raporturile cu Serviciul Român de Informaţii;
- asigurarea transferului know-how, precum şi a feed-back – ului instituţional către
organizaţiile neguvernamentale cu expertiză naţională şi internaţională pe domeniile de
interes comun;
- încurajarea participării experţilor Serviciului Român de Informaţii la cursuri de
specializare oferite de organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domeniile de activitate
relaţionată cu siguranţa naţională (prevenirea conflictelor, avertizare timpurie, managementul
de proiect, prezentarea instituţională, tehnici de prezentare: comunicare, imagine, relaţii
publice, drepturile omului);
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- promovarea la nivelul unităţilor Serviciului Român de Informaţii a proiectelor de succes.
Tipuri de activităţi:
-seminarii;simpozioane;sesiuni de comunicări;dezbateri;consultări;mese rotunde;reuniuni
de lucru;conferinţe;competiţii.
Instrumente de comunicare:
-publicaţii proprii;articole de promovare în publicaţii de specialitate; expuneri; prezentări
tematice; pliante; broşuri; studii; cercetări.
6.CONCEPTUL DE INFORMAŢIE
Conceptul de informaţie este extrem de complex şi diversificat. Conform Dicţionarului
Explicativ al Limbii Române, „informaţia este o comunicare, veste, ştire, lămurire, indicaţie
asupra unei persoane sau a unui lucru; fiecare dintre elementele noi, în raport cu
cunoaşterea prealabilă cuprinsă în semnificaţia unui simbol sau a unui grup de simboluri”5.
Karl von Klausewitz, referindu-se la informaţiile pe timp de război, le defineşte astfel:
„prin termenul de informaţii desemnăm totalitatea cunoştinţelor pe care le avem despre
inamic şi ţara lui, adică baza tuturor propriilor noastre idei şi acţiuni”6.
Într-o altă interpretare, informaţia poate fi definită ca fiind „produsul rezultat din
colectarea (culegerea), evaluarea, analiza, integrarea şi interpretarea tuturor datelor,
faptelor disponibile care privesc unul sau mai multe aspecte ale altor naţiuni sau zone de
operaţii (de acţiune), care sunt imediat sau potenţial importante pentru planificarea unor
activităţi imediate sau ulterioare” 7.
7.TIPURI DE INFORMAŢII
La nivel strategic, beneficiarii de informaţii, cu precădere decidenţii din domeniul politic,
economic, militar, au nevoie de informaţii, pe anumite profiluri, în baza cărora să elaboreze
politica şi strategia domeniului pe care-l coordonează8.
• Informaţiile politice - cuprind pe cele referitoare la politica externă şi cea internă.
•Informaţiile din domeniul militar – includ pe cele care se referă la mărimea, capacitatea
şi gradul de operativitate al forţelor militare, tăria şi gradul de tehnicitate al armatelor,
dispunerea acestor forţe, la negocierea şi supravegherea acordurilor militare etc. Aceste
informaţii pot fi strategice când sunt utilizate pentru formularea planurilor militare la nivel de
politică naţională şi internaţională, sau tactice, necesare comandamentului operaţional în
fundamentarea deciziilor pe câmpul de luptă.
•Informaţiile din domeniul socialului – privesc relaţiile de grup din cadrul unei naţiuni,
modul cum aceste relaţii influenţează politica internă şi externă a statului, problemele legate
de existenţa naţionalităţilor.
•Informaţiile din domeniul economicului – au ca obiective capacitatea de import-export a
unui stat, programele lui de dezvoltare economică, preţuri, producţie, consum, politică fiscală
şi monetară etc.
•Informaţiile din domeniul tehnico-ştiinţific – se referă la dezvoltarea tehnică din
sectoarele civil sau militar ale unui stat, capacitatea economiei acestuia de a înzestra armata,
posibilitatea de a asimila tehnologii ori realizări tehnice cu caracter de noutate în anumite
sectoare vitale ale cercetării, strategia de dezvoltare a armamentelor, folosirea şi extinderea
tehnicii de calcul prin informatizare ş.a.
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•Informaţiile din domeniul mediului înconjurător – sunt necesare pentru adoptarea unor
decizii atât de fezabilitate şi de planificare a operaţiilor militare, cât şi pentru sprijinul
operaţiilor de cercetare. În acest sens, trebuie avute în atenţie starea vremii, climatul, diferite
tipuri de boli specifice, condiţiile de suprafaţă şi din interiorul oceanului, terenul şi efectele
gravitaţiei Pământului etc.
8.ACTIVITATEA DE CĂUTARE, CULEGERE, OBŢINERE SAU COLECTARE
DE DATE ŞI INFORMAŢII
Activitatea specifică trebuie să se bazeze pe respectarea celor mai importante principii ale
muncii informative care, în principal, trebuie să urmărească unele considerente9 :
- Fiecare principiu trebuie să aibă o mare însemnătate şi o largă aplicare.
- Principiile trebuie să aibă caracter de generalitate.
- Formulările principiilor trebuie făcute astfel încât să fie înţelese.
- Formulările trebuie să evite terminologii savante, complicate.
Principiile muncii informative pot fi clasificate, având la bază: scopul, definirea noţiunilor,
exploatarea surselor existente, dezvăluirea însemnătăţii faptelor, stabilirea cauzei şi efectului,
luarea în considerare a caracterului naţional al poporului, determinarea tendinţei de
dezvoltare, gradul de veridicitate, concluzii.
Principiile muncii informative ale structurilor noastre de informaţii, conform doctrinei
noastre naţionale, sunt următoarele:
•
principiul libertăţii de acţiune;
•
principiul fidelităţii;
•
principiul compartimentării;
•
principiul conspirativităţii;
•
principiul continuităţii;
•
principiul unităţii acţiunilor informative;
•
principiul muncii în obiectiv;
•
principiul legalităţii (legitimităţii);
•
principiul cooperării şi colaborării neîntrerupte;
•
principiul finalităţii.
Căutarea, culegerea, obţinerea sau colectarea de informaţii necesită mijloace specifice
muncii informative, dar cu particularitatea că informaţiile obţinute vor fi dirijate, în vederea
analizei şi exploatării lor, către decidenţi (beneficiari) în raport de rolul şi statusul lor social.
În termeni profesionali se operează cu obiectiv şi date operative.
Din obiectiv se caută, culeg, obţin sau colectează date şi informaţii (date operative)
necesare decidenţilor. Din punct de vedere al activităţii informative, obiectiv poate fi orice loc
ce conţine informaţii, de orice fel, nu numai secrete, accesibile doar cu mijloace prin care se
realizează activitatea. Obiectivul poate fi reprezentat de o zonă de acţiune, o ţară sau chiar un
continent sau o arie geografică foarte întinsă.
Datele şi informaţiile (datele operative) despre orice zonă de acţiune sunt acele date care
se colectează în scopul elaborării unui plan. Ele vizează, în principal, următoarele aspecte:
date care caracterizează zona de acţiune, sociologice, politice, demografice, religioase,
psihologice, economice, sanitar-veterinare etc., elemente topografice ale terenului, climă
(precipitaţii atmosferice, temperatură, umiditate relativă, mişcări ale aerului, vizibilitate) şi
altele, iar despre inamic şi cele despre trupele proprii se referă la: compunerea acestora
(identitatea, tehnica militară şi tipul de organizare), capacităţile speciale, dispunerea forţelor şi
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mijloacelor, acţiunile recente şi cele în curs de desfăşurare, gradul de suport logistic,
particularităţile care vor influenţa eficienţa acţiunilor acestora.
9.SURSELE DE INFORMAŢII ŞI FLUXUL INFORMAŢIONAL
Pentru a obţine date şi informaţii trebuie să se utilizeze mijloace care trebuie exploatate
conform unor reguli şi criterii de utilitate, specifice activităţii informative. Aceste mijloace
sunt sursele de informaţii, care pot fi clasificate astfel10:
a)
Surse publice de informaţii;
b)
Surse oficiale şi oficioase de informaţii;
c)
Surse umane secrete de informaţii (HUMINT )∗ .
Rolul principal în activitatea de informaţii îl au ofiţerii de informaţii şi contrainformaţii,
ataşaţii militari, precum şi ajutorii acestora, furnizorii de informaţii sau agenţii de informaţii.
Structura surselor umane secrete este, în principiu, formată din:
-informatori ocazionali;agentul de informaţii;agentul de influenţă;agentul de
investigaţii;agentul de legătură;agentul de sprijin;dizidenţii şi emigranţii; transfugii;călătorii,
delegaţii, turiştii etc.
d)
Surse tehnice secrete:
-supravegherea foto-video (PHOTOINT);cercetarea radioelectronică; investigaţia şi
supravegherea;interceptarea şi decodificarea;baza informativă de date.
e)
Procesarea corespondenţei;
f)
Schimbul de informaţii;
g)
Reţeaua de informaţii.
SURSE
OFICIOASE

SURSE OFICIALE

SURSE ŞI CANALE DE
COMUNICARE PUBLICE

SISTEM DE COMUNICARE OFICIOASĂ CU
CARACTER SECRET DE SERVICIU

SISTEM SECRET DE
INFORMARE

Fig. 2 – Fluxul informaţional în procesul elaborării, adoptării şi transpunerii în practică
a deciziei
În figura 2 se prezintă ponderea cantitativă pentru fiecare tip de sursă (canal) de
comunicare.
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10.COMPETITIVITATEA ŞI CALITATEA PRODUSELOR NAŢIONALE DE
SECURITATE ŞI ROLUL LOR ÎN EXERCITAREA CONDUCERII.PRODUSELE
NAŢIONALE DE SECURITATE
Comunitatea serviciilor de informaţii produce o mare cantitate de diferite tipuri de
informaţii, cum ar fi: informaţii curente, estimări, analize, rapoarte.
Ca urmare, informaţia confidenţială sau cu caracter secret se suprapune peste fluxul de
informaţii ale sistemului propriu (instituţional sau politic) sau pe canalele surselor publice
(mass-media), astfel încât acestea trebuie să nu aibă un conţinut redundant. Această cerinţă
implică o analiză foarte atentă a conţinutului informaţional cu caracter confidenţial sau secret
pentru a putea delimita natura şi conţinutul acesteia faţă de celelalte tipuri de informaţii.
Sistemul de conducere (decidentul) ar dori ca serviciile de informaţii să asigure:
- să cunoască intenţiile adversarului (duşmanului sau prietenului) – dar are un sistem de
diplomaţi, eventual ziarişti acreditaţi de la agenţia naţională de presă!
- să cunoască ce se întâmplă în cadrul sistemului condus – dar are un sistem ierarhic de
conducere!
- să cunoască părerea publicului asupra activităţii sale sau a sistemului pe care îl conduce
– dar are mass-media!
- să cunoască efectele perverse ale unor decizii pozitive – dar are sistemul ierarhic şi massmedia!
În raport cu nivelul de pregătire al decidentului (manager) acesta poate avea şi alte cerinţe
proprii, în limita utilizării lor în interesul statului şi rolului social pe care îl are ca factor de
decizie în stat.
REMARCĂ – Orice dorinţă informaţională proprie, pe care un factor de decizie în stat o
solicită unor servicii de informaţii, care prin conţinutul informaţional prezintă un caracter de
interes personal, devine periculoasă – satisfacerea acesteia indică formarea unui dictator!
Analiza comparativă relevă faptul că (figura 3):
-sistemele de informaţii deschise furnizează informaţii în timp real sau ulterioare
producerii evenimentului sau fenomenului (calea feed-back informaţional), pe când
-sistemele de informaţii furnizează informaţii înaintea producerii evenimentelor sau
fenomenelor (calea forward)
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Calea feed-back
Fig. 3 – Modelul de furnizare a informaţiilor
Structurile de informaţii procesează informaţii şi sinteze informative destinate
fundamentării unor măsuri reale de prevenire a surprinderii strategice în situaţii complexe
date.
În România, comunitatea informativă îşi construieşte acest mecanism informaţional pe
bază de norme, îi stabileşte fluxul, pornind de la cea mai simplă sursă de informaţii şi până la
sinteza informativ-operativă, de care beneficiază cei în drept sau până la raportul de stare a
naţiunii, prezentat Parlamentului.
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11.INFORMAŢIA ŞI COMUNICAREA, ROLUL LOR ÎN EXERCITAREA
CONDUCERII
Sistemul informaţional trebuie condus şi perfecţionat cu aceeaşi rigoare pe care trebuie să
o ai şi în conducerea altor structuri organizatorice.
Spre deosebire de alte domenii de activitate, conducerea unui sistem informaţional este un
domeniu particular al teoriei şi practicii conducerii.
În funcţie de natura conţinutului informaţional, a cantităţii şi calităţii informaţiilor
culese, interpretate, elaborate şi prelucrate, depinde arta de a conduce.
Actul conducerii se realizează în triunghiul: Informaţie – Decizie – Acţiune, care poate fi
asimilat cu cel al managementului activităţilor curente: „Să ştii, să vrei, să poţi”.
O conducere eficientă se realizează pe baza deţinerii de către un conducător a unui sistem
informaţional performant, cu posibilitatea unei comunicări pe orizontală şi pe verticală, care
să-i furnizeze date într-un volum suficient, cu privire la fapte ce caracterizează procesul,
evenimentul sau fenomenul dat.
12.CONCLUZIE
Pentru un factor de decizie este importantă, pe lângă completitudinea şi veridicitatea
conţinutului informaţional al informaţiei, oportunitatea informării. În acest sens, pentru ca
informaţia să se înscrie în exigenţele actului de comandă, trebuie să corespundă unor cerinţe
şi să prezinte interes: să exprime strictul necesar (să nu fie redundantă); să fie completă,
concretă şi concentrată; să fie exactă şi precisă; să fie recentă şi oportună; să fie verificabilă.
Informaţia trebuie exprimată clar şi concis, lipsită de ambiguităţi şi date eronate, completă,
concentrată şi redactată în condiţiile impuse de aceste rigori.
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