INFORMAŢIA
privind executarea Planului național de acțiuni pentru implementarea
Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2018 – 2022, pentru semestrul II, 2018
Nr.
crt.

Acţiuni

Prioritate/
Instituţii
responsabile

Termen

Indicatori de
monitorizare/progres

Realizările

1. Obiective generale
1.1. Consolidarea, dezvoltarea şi modernizarea capacităţii naţionale de apărare pentru a furniza răspunsul adecvat la ameninţările şi riscurile la adresa
securităţii şi apărării statului
1.2. Adaptarea cadrului legal pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemului naţional de apărare într-o abordare interinstituţională şi în raport cu
necesităţile de planificare integrată a apărării
1.3. Dezvoltarea capabilităţilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate cu privire la securitatea şi stabilitatea internaţională, precum şi la
consolidarea păcii
2. Obiective specifice
2.1.
Asigurarea financiară, umană şi materială corespunzătoare a proceselor de consolidare,
dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de apărare
2.1.1 Consolidarea
1
Anual, din anul
Alocaţiile financiare
Ministerul Apărării
capacităţii operaţionale
De bază:
aprobării
pentru menţinerea
Conform Legii nr. 303 din 30.11.2018, Ministerul Apărării
curente a Armatei
Guvernul
Strategiei
capacităţilor
pentru anul 2019 are un buget de 735 mln. lei față de 625
Naţionale
naționale de
operaţionale curente,
mln. lei în anul 2018, ce prezintă o creștere de 17.6%.
De suport:
apărare şi până
asigurate;
Totodată în luna decembrie 2018 a fost elaborat şi aprobat
Ministerul
în 2025: 2018;
capacităţile
Planul activităţilor de bază al Armatei Naţionale pentru anii
Apărării;
2019; 2020;
operaţionale ale
2019-2020.
Ministerul
2021; 2022;
Armatei Naţionale,
Finanţelor
2023; 2024; 2025
consolidate
2.1.2 Dezvoltarea durabilă a
3
Timp de 5 – 10
Dezvoltarea noii
Ministerul Apărării
sistemului naţional de
De bază:
ani de la atingerea configurații de forțe,
1) Au fost organizate și desfășurate două ședințe ale
apărare în conformitate
Guvernul
bugetului de
asigurată de alocațiile Colegiului militar al Ministerului Apărării, pe data de 25
cu cerinţele noii
aproximativ
bugetare pentru
septembrie și, respectiv, pe data de 20 decembrie, în cadrul
configuraţii de forţe
De suport:
1465 mil. lei
sectorul de apărare al
cărora au fost luate decizii privind:
Ministerul
Republicii Moldova;
a) determinarea structurii și conținutului Planului privind
Apărării;
noua configuraţie de
dezvoltarea capabilităților militare ale Armatei Naționale,
Ministerul
forţe dezvoltată
pentru anii 2019-2030 (în continuare - Planul) și stabilirea

Afacerilor
Interne;
Ministerul
Finanţelor

foii de parcurs pentru elaborarea, promovarea și aprobarea
acestuia;
b) crearea Grupului de lucru pentru elaborarea,
implementarea și monitorizarea Planului;
c) aprobarea opțiunilor preferabile pentru dezvoltarea
capabilităților militare ale Armatei Naționale pentru anii
2019-2030 și stabilirea priorităților de dezvoltare a acestora,
în urma examinării analizei pentru decizie privind
transformarea militară a Armatei Naționale pe termen lung,
prezentate de Marele Stat Major al Armatei Naționale.
2) Au fost elaborate și puse în aplicare două ordine ale
Ministrului apărării, nr. 710 din 28 septembrie 2018 și,
ulterior, nr. 900 din 30 noiembrie 2018, prin care a fost
stabilit și actualizat mecanismul de coordonare a procesului
de elaborare a proiectului Planului, fiind delegate sarcini
structurilor interesate, conform competențelor, precum și
reglementată activitatea Grupului de lucru.
3) Au fost convocate și desfășurate trei ședințe ordinare a
Grupului de lucru (câte o ședință în fiecare lună, conform
planului de activitate aprobat), cu întocmirea proceselorverbale respective, precum și șapte ședințe extraordinare a
subgrupului operațional;
4) În contextul aplicării recomandărilor experților
internaționali din cadrul echipei DCBI (Inițiativa de
Consolidare a Capacității de Apărare pentru Republica
Moldova), au fost întocmite modele matricelor de
dezvoltare a capabilităților militare pe domenii, precum și
de sincronizarea acțiunilor planificate pentru realizarea
obiectivelor durabile privind dezvoltarea capabilităților
Armatei Naționale.
Ministerul Afacerilor Interne
A fost adoptată Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la
Inspectoratul General de Carabinieri, prin care au fost
stabilite statutul, principiile de activitate, modalitatea de

2.1.3

2.1.4

Valorificarea rezervelor
umane existente în
scopul reducerii
deficienţei de
completare cu cadre a
sistemului naţional de
apărare

Menţinerea temporară a
sistemului mixt de
completare a Forţelor
Armate (militari în
termen şi prin contract)

2
Toate
autorităţile
publice
conform
competenţei

1
De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne

În decurs de 2
ani de la aprobarea
Strategiei
naţionale de
apărare

Până la
determinarea
configuraţiei
optime a
sistemului naţional
de
apărare (de bază

Rezervele umane
valorificate şi
resursele alocate în
acest sens

Sistem mixt de
completare cu cadre,
menţinut

organizare și funcționare, atribuțiile și împuternicirile
acestuia pe timp de pace și pe timp de asediu sau de război.
Ministerul Apărării
În vederea realizării acestei acțiuni prin Ord. MA. Nr.45
din 24.01.2018 a fost aprobată Concepția de dezvoltare
profesională al efectivului de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri ai
AN. A fost elaborat Planul de acțiuni pentru implementarea
Concepției de dezvoltare profesională a efectivului 3S ai
Armatei Naționale pentru anii 2018-2020, aprobat prin Ord.
MA. Nr.423 din 31.05.2018.
Ulterior, prin Legea nr.232 din 08.11.2018 „Pentru
modificarea unor acte legislative” au fost operate modificări
în Legea nr.1244/2002 „Cu privire la rezerva Forțelor
Armate” și Legea nr.162/2005 „Cu privire la statutul
militarilor”, prin care se instituie noul sistem al gradelor
militare pentru efectivul de soldați și sergenți ai FA.
Ministerul Afacerilor Interne
Conform proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al
Poliţiei” este preconizată transmiterea a 100 unităţi de
personal către IGC.
Suplimentar, prin Ordinul MAI nr.250 din 24.07.2018, a
fost aprobat Conceptul de profesionalizare a efectivului de
militari în termen ai Trupelor de Carabinieri.
A fost elaborat proiectul Planului de implementare a
Conceptului de regionalizare, care urmează a fi aprobat de
ministrul afacerilor interne.
Ministerul Apărării
Pe parcursul anului 2018 numărul militarilor în termen a
fost micşorat cu 400 persoane, iar cel al militarilor prin
contract s-a majorat cu peste 300 persoane. Completarea a
fost inițiată prioritar pentru unităţile cu destinaţie specială şi
de menţinere a păcii, care, astfel, au devenit complet
profesioniste.

De suport:
Ministerul
Finanţelor

2.1.5

Asigurarea egalităţii de
gen în cadrul politicilor
de completare a
sistemului de securitate
şi apărare cu resurse
umane

3
De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
De suport:
alte autorităţi
publice
conform
competenţei

fiind pachetul de
forţe)

Permanent

Coeficientul de
încadrare a femeilor
în serviciul militar,
identificat şi menţinut

Ministerul Afacerilor Interne
Pe parcursul anului 2018 numărul militarilor în termen a
fost micşorat 322 de persoane, iar cel al militarilor prin
contract s-a majorat cu 159 de persoane. La moment, în
cadrul IGTC sunt încadraţi 940 militari prin contract şi 601
militari în termen, iar 137 de militari se află la centrul de
instruire.
Ministerul Apărării
La sfârșitul anului 2018 în cadrul Ministerului Apărării și
Marelui Stat Major, raportul dintre numărul de femei și
bărbați este următorul:
- Militari prin contract ai Armatei Naționale – 80% bărbați
și 20% femei;
- Corpul de ofițeri ai Armatei Naționale – 81% bărbați și
19% femei;
- Din numărul total de femei care dețin funcții de ofițeri –
53% sunt în funcții de conducere de nivel mediu și
inferior;
- Funcționari publici/angajați civili ai Armatei Naționale –
35% bărbați și 65% femei;
- Din numărul total al personalului Armatei Naționale
(militari și civili) – 2% femei în funcții superioare de
conducere (decizionale).
De asemenea, în vederea completării sistemului de
securitate şi apărare cu resurse umane, pe parcursul
semestrului II al anului 2018, Academia Militară a Forțelor
Armate a desfăşurat campanii de promovare a studiilor în
139 de licee din țară. În acest sens au fost editate și
răspândite materiale informative (peste 2200 pliante, peste
500 afişe). De asemenea, informația cu privire la studiile în
cadrul Academiei a fost plasată în revista: „Îndrumarul
Abiturientului” și „Neogen”. Tot în acest sens,
reprezentanții AMFA au participat la Ziua recrutului, și
Ziua oraşului Chişinău, hramul localităţilor Cruzeşti şi
Ghidighici și eventual au fost
difuzate materiale

informative la postul de televiziune TV Moldova.

2.1.7

Sporirea graduală a
volumului rezervelor de
stat şi de mobilizare

3
De bază:
Agenţia
Rezerve
Materiale
De suport:
Ministerul
Economiei şi
Infrastructuri
i; Ministerul
Finanţelor;

Permanent

Necesităţile
sistemului naţional de
apărare, asigurate de
volumul rezervelor de
stat şi de mobilizare

Ministerul Afacerilor Interne
În scopul realizării Strategiei pentru asigurarea egalităţii
între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 20172021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea
acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.259 din 28
aprilie 2017, precum și Programului naţional de
implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate
al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii
2018-2021 şi a Planului de acţiuni cu privire la punerea în
aplicare a acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.259 din 28 aprilie 2018, Inspectoratul General al
Trupelor de Carabinieri a aprobat la 24 august 2018 Ordinul
nr. 193 privind instituirea Grupului coordonator în domeniul
gender.
Suplimentar, menționăm că, în cadrul IGC activează 137 de
femei, 29 dintre care se află în concediul de îngrijire a
copilului, iar 26 de femei sunt încadrate în funcţii de
conducere.
Totodată, prin Ordinul IGPF nr. 555 din 06.09.2018, a fost
creat Grupul coordonator de gen al IGPF.
În ceea ce privește coeficientul de încadrare a femeilor în
cadrul IGPF, acesta constituie 29%.
Ministerul Apărării
Pe parcursul perioadei de raportare a fost achiziţionat un lot
de armament de infanterie şi muniţii.
Ministerul Afacerilor Interne
În anul curent, au fost efectuate achiziții în scopul
completării volumelor stabilite de acumulare în rezervele
materiale de stat și de mobilizare.

2.1.8

2.2.1

Eficientizarea
mecanismelor de
control şi de evidenţă a
rezervelor de stat şi de
mobilizare

alte autorităţi
publice
conform
competenţei
3
De bază:
Agenţia
Rezerve
Materiale

Permanent

Mecanisme de control
şi de evidenţă
eficientizate; număr
de controale efectuate
şi de rapoarte
elaborate

Ministerul Afacerilor Interne
A fost elaborat Regulamentul privind efectuarea
controalelor asupra activităţii cu bunurile materiale din
rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
A continuat dezvoltarea și implementarea Sistemului
informațional automatizat ”Registrul rezervelor materiale
ale statului” (SIA RRMS). Concomitent, sunt efectuate
controale atât planificate, cât și neplanificate la
subdiviziunile, instituțiile și întreprinderile care păstrează
bunurile materiale din rezerva statului. Respectiv, de la
aprobarea Strategiei (19.07-18.12.2018), au fost efectuate
18 controale la obiectivele rezervei de stat și 17 la
obiectivele rezervelor de mobilizare. În rezultatul
activităților de control, au fost întocmite 35 de acte.

De suport:
Ministerul
Economiei şi
Infrastructuri
i; Ministerul
Finanţelor;
alte autorităţi
publice
conform
competenţei
2.2.
Asigurarea capabilităţilor necesare Forţelor Armate pentru îndeplinirea misiunilor stabilite, inclusiv executarea misiunilor
de menţinere a păcii în zona de securitate, până la modificarea formatului actual al forţelor mixte
Revizuirea
structurii,
1
În decurs de 2
Structura, rolul şi
Ministerul Apărării
rolului
şi
a
De bază:
ani de la aprobarea responsabilităţile
În vederea continuării procesului de determinare a
responsabilităţilor
Ministerul
Strategiei
structurilor de forţă,
capabilităţilor necesare şi a structurii optime de forţe
fiecărei structuri de
Apărării;
naţionale de
revizuite şi ajustate
viitoare a Armatei Naţionale, în baza Ordinului Ministrului
forţă
în
cadrul
Ministerul
apărare
conform cerinţelor
apărării nr.358 din 14 mai 2018 cu privire la instituirea
sistemului naţional de
Afacerilor
sistemului naţional de Grupului de Lucru pentru pregătirea planului de acțiuni
apărare, precum şi a
Interne;
apărare;
detaliat pentru Programul “Armata Profesională 2018-2021”
mecanismelor
de Serviciul de
mecanisme de
și finalizarea pachetului de forțe, a fost instituit un grup de
conlucrare
Informaţii şi
conlucrare
lucru care a activat întru determinarea pachetului de forțe
interinstituţională
Securitate
interinstituţională,
viitoare bazându-se pe procesul de planificare a apărării și
revizuite
determinarea domeniilor de planificare a apărării naţionale.
De suport:
şi ajustate
Astfel, au fost stabilite obiectivele, prioritățile și direcțiile
alte autorităţi
de acțiune în domeniul apărării care corespund întocmai cu

publice
conform
competenţei

procesul de planificare și documentele de politici în baza
cărora se realizează planificarea apărării naţionale. În acest
context, a fost determinată o structură de forțe viitoare a
Armatei Naţionale, care a fost prezentată Ministrului
apărării. Totodată, a fost elaborat tabelul de divergenţe care
a permis combinarea opţiunilor pentru determinarea unei
structuri optime a Armatei Naţionale pentru anii 2018-2021.
Reieșind din cele menționate, la data de 09 iulie 2018, în
baza deciziei luate, a fost prezentată spre aprobare,
Ministrului apărării, Concepţia construcţiei forţei viitoare a
Armatei Naţionale bazate pe capabilităţi existente şi
construirea celor necesare pentru realizarea obiectivelor
menţionate în proiectul Strategiei Militare (SM), fapt ce
corespunde procesului de transformare şi întrebuinţare a
Forţelor Armate.
Totodată, în baza ghidărilor din partea conducerii Armatei
Naţionale a fost ajustat şi proiectul SM şi planul de acţiuni
al acesteia, care se încadrează perfect şi este corelată la
obiectivele Programului ,,Armata Profesionistă 2018-2022”,
cum ar fi trecerea treptată de la serviciul militar în termen la
serviciul prin contract, cu majorarea treptată a bugetului
Ministerului Apărării, precum şi a celorlalte 6 obiective
specifice ale Programului.
Ministerul Afacerilor Interne
A fost adoptată Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la
Inspectoratul General de Carabinieri, prin care au fost
stabilite statutul, principiile de activitate, modalitatea de
organizare și funcționare, atribuțiile și împuternicirile
acestuia pe timp de pace și pe timp de asediu sau de război.
Respectiv, potrivit art. 2 al Legii prenotate, Inspectoratul
General de Carabinieri este o autoritate specializată a
statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, care face parte din sistemul naţional de
ordine și securitate publică și din sistemul naţional de

2.2.2

Dezvoltarea şi
consolidarea în cadrul
sistemului naţional de
apărare a capabilităţilor
militare întrunite (în
special în cadrul
Forţelor Armate)

2
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratu
l General al
Trupelor de
Carabinieri)

Începând cu al
doilea an de la
aprobarea
Strategiei
naţionale de
apărare şi până în
anul al patrulea
inclusiv

Capabilităţi militare
întrunite, dezvoltate şi
consolidate

2.2.3

Dotarea şi echiparea
Forţelor Armate cu
tehnică şi echipamente
moderne, necesare
pentru îndeplinirea
misiunii constituţionale

1
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne
(Inspectoratu
l General al
Trupelor de
Carabinieri)

2018–2025

Capacităţile
operaţionale curente
ale Armatei Naţionale,
asigurate şi dotate cu
tehnică şi echipamente
moderne;
configuraţia nouă de
forţe, asigurată şi
dotată cu tehnică şi
echipamente moderne

după 2025, pe un
termen de 5– 10
ani

apărare și care exercită, pe timp de pace, atribuții
polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuții
specifice Forțelor Armate.
Ministerul Afacerilor Interne
În vederea dezvoltării și consolidării capabilităților
militare, au fost realizate următoarele activități:
- punerea la dispoziţia Ministerului Apărării a teritoriului
Taberei militare „Beriozca”, în vederea desfășurării
exercițiului de antrenament în teren (FTX) (25-27 aprilie
2018);
- participarea militarilor Armatei Naţionale la exerciţiul
Internaţional Antiterorist „Bucovina 2018”, în perioada 0608.06.2018;
- planificarea și participarea la exerciţiul de comandament
şi trupe „BOTNA-2018”, organizat în perioada 1721.09.2018;
- participarea în cadrul Exerciţiului comun de cooperare a
instituţiilor de drept în timpul exercitării misiunilor de
protecţie, organizat în perioada 14-15.11.2018, la Baza
Militară de Instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca,
sub egida SPPS.
Ministerul Apărării
Pe parcursul perioadei de raportare au fost reparate 32 de
unităţi de tehnică militară din dotarea Armatei Naționale.
Totodată, au fost recepţionate din asistenţa externă,
următoarele unităţi de tehnică:
- autocamioane de bord - 3 un.; autocamioane de tracţiune 4 un.; ATV – 6 un. Remorci pentru HMMWV – 13 un.;
semi-trailer capacitatea 60 tone – 1 un.,; autovehicule pentru
transportare mărfuri – 6 un., stivuitor – 1 un.
– echipament individual;
– echipament de protecţie a efectivului (căşti kevlar, plăci
pentru veste antiglonţ, genunchiere, cotiere)
– echipament destinat pentru modernizarea armamentului
din dotarea Armatei Naţionale;

– echipament de cartiruire a efectivului (corturi, covoraşe
termice, etc.).
Din bunurile menţionate au fost asigurate unităţile militare
ale AN conform necesităţilor de asigurare.
Ministerul Afacerilor Interne
În luna aprilie au fost recepţionate de la STI al MAI 40 de
staţii portabile TETRA şi 11 staţii auto. Totodată, conform
planului de achiziţii al IGTC pentru anul 2018, au fost
achiziționate 50 de staţii portabile TETRA.
Suplimentar, este inițiată o licitație publică pentru
achiziționarea a 70 stații radio portabile în formatul
TETRA.
În acest context, au fost dotate unităţile de gardă ale
subdiviziunilor IGTC cu staţii radio staţionare, fapt ce va
permite reacţionarea operativă şi interoperabilitatea forţelor
şi mijloacelor.
Au fost achiziționate 40 unități de transport auto
(autovehicole) care urmează a fi implicate în asigurarea
securității publice, 3 microbuse pentru transportarea
efectivului, 2 autospeciale de intervenție (MAZ, KAMAZ).
A fost iniţiată procedura de achiziţie, în scopul
achiziţionării mijloacelor speciale (600 unităţi - set-complet
de protecţie (trunchi, mâini, picioare); 600 unităţi - cască de
protecţie cu vizieră; 600 unităţi - scut de protecţie
antivandal; 600 unităţi - mască contra gazelor integrală;
600 unităţi - baston de cauciuc; 600 unităţi - mănuşi
tactice de protecţie fără degete; 300 unităţi - set de
accesorii pentru pistolul Makarov cal. 9 mm (toc, husă
pentru încărcător de rezervă, cablu de siguranţă); 80 unităţi toc pentru pistol CZ SP-07 cu fixare la picior). Suplimentar,
de Ambasada Republicii Populare Chineze au fost donate
IGC 3 drone.

2.2.4

2.2.5

Dezvoltarea
capabilităţilor de
regenerare a sistemului
naţional de apărare în
cazul situaţiilor ce
determină
instituirea stării de
urgenţă, de asediu şi de
război

Consolidarea capacităţii
Trupelor de Carabinieri
pe dimensiunea apărării
naţionale

3
De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Ministerul
Economiei şi
Infrastructuri
i
De suport:
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate;
Ministerul
Finanţelor;
alte autorităţi
publice
conform
competenţei
1
Ministerul
Afacerilor
Interne

Începând cu
primul an de la
aprobarea
Strategiei
naţionale de
apărare

Capabilităţile de
regenerare a
sistemului naţional de
apărare în cazul stării
de urgenţă, de asediu
şi de război, dezvoltate

Ministerul Afacerilor Interne
În vederea dezvoltării capabilităților de regenerare a
sistemului național de apărare în cazul stării de urgență, de
asediu sau de război au fost realizate următoarele activități:
- la 11.04.2018 au fost desfăşurate convocări cu specialiştii
transmisionişti din cadrul subdiviziunilor IGTC.
Astfel, prin intermediul staţiei radio de model R130M pe
frecvenţa de lucru 4600 KHZ, a fost efectuată legătura radio
cu specialiştii Batalionului de legătură al Armatei Naţionale,
soldată cu succes.
- participarea la Conferinţa cu genericul „Parteneriatul
Republica Moldova – NATO: realizări şi perspective”;
-organizarea şi desfăşurarea Cursului de perfecţionare a
specialiştilor în domeniul mobilizării în incinta Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale.

În conformitate cu
Strategia de
reformare a
Trupelor de
Carabinieri

Rolul şi misiunea
Trupelor de
Carabinieri în cadrul
sistemului naţional de
apărare, definite şi
instituţionalizate

Ministerul Afacerilor Interne
A fost adoptată Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la
Inspectoratul General de Carabinieri, prin care au fost
stabilite statutul, principiile de activitate, modalitatea de
organizare și funcționare, atribuțiile și împuternicirile
acestuia pe timp de pace și pe timp de asediu sau de război.
Respectiv, potrivit art. 2 al Legii prenotate, Inspectoratul
General de Carabinieri este o autoritate specializată a
statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, care face parte din sistemul naţional de
ordine și securitate publică și din sistemul naţional de
apărare și care exercită, pe timp de pace, atribuții
polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuții

2.3.1

2.3.3

specifice Forțelor Armate.
Suplimentar, este elaborat proiectul Hotărârii Guvernului
„Pentru aprobarea structurii și efectivului-limită a
Inspectoratului General de Carabinieri și a Regulamentului
cu privire la organizarea și funcționarea Comandamentului
General al Inspectoratului General de Carabinieri”, care este
remis pentru avizare autorităților interesate.
2.3. Consolidarea şi revigorarea mecanismului de mobilizare a economiei naţionale, a populaţiei şi a teritoriului
Elaborarea Planului de
1
Începând cu al
Plan elaborat şi
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
mobilizare a economiei
De bază:
doilea semestru de aprobat
La etapa inițială, Ministerul Economiei și Infrastructurii a
naţionale
Ministerul
la aprobarea
elaborat și prezentat în adresa Ministerului Apărării, Planul
Economiei şi Strategiei
operațional de implementare a Strategiei naționale de
Infrastructuri naţionale de
apărare pentru anii 2018-2022, pe domeniile de competență
i
apărare
al ministerului, prin demersul nr.04-17 din 02.01.2019.
Urmează să fie elaborat proiectul Planului de mobilizare a
De suport:
economiei naționale.
alte autorităţi
publice
conform
competenţei
Stabilirea mecanismului
3
Concomitent cu
Mecanism stabilit şi
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
de atragere în procesul
De bază:
elaborarea
racordat la necesităţile Acțiunea în cauză este corelată cu acțiunea 2.3.1 și urmează
de mobilizare a
Ministerul
Planului de
procesului de
a fi inițiată în procesul elaborării Planului de mobilizare a
infrastructurii şi a
Economiei şi mobilizare a
mobilizare
economiei naționale.
resurselor sectorului
Infrastructuri economiei
privat din Republica
i; Ministerul naţionale
Moldova
Finanţelor

De suport:
alte autorităţi
publice
conform
competenţei
2.4. Asigurarea funcţionării integrate a mecanismelor de conlucrare şi cooperare interinstituţională în domeniul securităţii şi apărării naţionale
2.4.2 Organizarea şi
1
Anual
Număr de activităţi
Ministerul Apărării

desfăşurarea
activităţilor de testare a
capacităţii
mecanismelor naţionale
de decizie, a
interacţiunii/cooperării
în cadrul algoritmilor
de acţiune în cazurile de
instituire a stării de
urgenţă, de asediu sau
de război

2.6.1

Menţinerea capacităţii
naţionale existente de

De bază:
Consiliul
Suprem de
Securitate;
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

desfăşurate

În perioada 17-21 septembrie 2018 în cadrul Armatei
Naţionale
a fost desfăşurat exerciţiul combinat de
comandament şi trupe „BOTNA 2018” cu implicarea
efectivului Armatei Naţionale şi a Inspectoratul General al
Trupelor de Carabinieri (MAI).
Totodată, continuă procesul de operaţionalizare a cinci
unităţi (nivel batalion) ale Armatei Naţionale (Batalioanele:
11 infanterie motorizată, 21 mecanizat, 22 de menţinere a
păcii, 31 infanterie motorizată, Batalionul cu destinaţie
specială).

Ministerul Afacerilor Interne
Participarea în cadrul Exerciţiului comun de cooperare a
De suport:
instituţiilor de drept în timpul exercitării misiunilor de
alte autorităţi
protecţie, organizat sub egida SPPS, în perioada 14publice
15.11.2018.
conform
Suplimentar, în scopul menținerii nivelului operațional al
competenţei
efectivului, subdiviziunile de luptă ale BPDS ”Fulger” a
IGP, sistematic desfășoară antrenamente, marșuri în forță,
exerciții și aplicații complexe, conform unor planuri
speciale separate.
La 14.03.2018, angajații BPDS „Fulger” au participat la
exercițiul de eliberare a ostaticilor în timpul evenimentelor
sportive în comun cu subdiviziunile MAI, la Complexul
sportiv „Zimbru”.
La 08.06.2018, angajații BPDS „Fulger” au participat la
Exercițiul regional antitero ,,Bucovina-2018” în o. Lipcani,
r-l. Briceni.
La 13.06.2018, angajații BPDS „Fulger” au participat la
Exercițiul practic de reacționare în situații de urgență
pentru soluționarea unei situații de criză la Ambasada SUA
în R. Moldova.
2.6. Asigurarea capacităţii de control şi de protecţie a spaţiului aerian
2
Permanent
Capacitatea curentă de Ministerul Apărării
De bază:
supraveghere şi de
În semestrul II 2018 au fost desfăşurate activităţi de

supraveghere şi de
control al spaţiului
aerian

2.6.4

2.7.1

Utilizarea
mecanismelor de
cooperare internaţională
pe segmentul apărării
spaţiului aerian, ca
mijloc complementar de
dezvoltare a capacităţii
naţionale de control şi
de protecţie a spaţiului
aerian
Revizuirea şi ajustarea
mecanismului de
acţiune a instituţiilor
responsabile de
asigurarea integrităţii
teritoriale în cazuri de
agresiune armată
împotriva Republicii
Moldova

Ministerul
Apărării;
Ministerul
Finanţelor
De suport:
alte autorităţi
publice
conform
competenţei
2
Permanent
Ministerul
Apărării

1
De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
De suport:
Ministerul
Finanţelor
(Serviciul

control al spaţiului
aerian, menţinută

restabilire a navigabilităţii aeronavei An 2. Astfel, s-a
prelungit termenul de exploatare a aeronavei pentru încă un
an.
De asemenea, a fost demarat procesul de instruire a piloților
conform programelor de instruire pe aeronava de tip
Antonov AN 2-T .

Număr de proiecte şi
programe de asistenţă
externă obţinute

Ministerul Apărării
În semestrul II, 2018 schimbul de informaţii dintre AN cu
autorităţile aeronautice din RM s-a desfăşurat zilnic.

2.7. Asigurarea apărării frontierei de stat
În decurs de
Probleme identificate; Ministerul Afacerilor Interne
2 ani de la
mecanism revizuit şi
A fost adoptată Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la
aprobarea
ajustat;
Inspectoratul General de Carabinieri, prin care au fost
Strategiei
cadru legislativ
stabilite atribuțiile Inspectoratului.
naţionale de
ajustat; instituţii cu
Suplimentar, prin Hotărârea Guvernului nr. 1145 din
apărare
atribuţii în asigurarea
21.11.2018 „Cu privire la organizarea și funcționarea
apărării
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră” au fost
frontierei de stat,
stabilite atribuțiile Inspectoratului, inclusiv în asigurarea
pregătite şi dotate
apărării frontierei de stat.
corespunzător

2.7.2

Dezvoltarea
infrastructurii frontierei
de stat în măsura
cerinţelor sistemului
naţional de apărare

Vamal)
3
De bază:
Ministerul
Afacerilor
Interne

Permanent

De suport:
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene;
Ministerul
Apărării;
Agenţia
Relaţii
Funciare şi
Cadastru

2.7.3

Implementarea coerentă
a politicii privind
managementul integrat
al frontierei de stat

3
Permanent
Instituţiile
din cadrul
sistemului de
management
integrat al
frontierei
(conform
Hotărârii
Guvernului
nr.

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene
În scopul finalizării procesului de demarcare a frontierei, pe
parcursul anului 2018 au fost organizate 3 ședințe a
Comisiei mixte de demarcare a frontierei moldo-ucrainene
și 4 ședințe a grupului de lucru pentru elaborarea
documentelor finale de demarcare a frontierei de stat
moldo-ucrainene.
Cu referire la asigurarea acoperirii sectorului de sud-est al
frontierei cu sistem de comunicaţii în standard TETRA, pe
parcursul anului au fost efectuate lucrările de configurare și
instalare a echipamentului necesar în vederea acoperirii
sectorului menționat.
Cu referire la amenajarea frontierei și zonei de frontieră cu
mijloacele de supraveghere - în prezent sistemul de
supraveghere fixă a frontierei de stat este dotat cu 15
sisteme fixe de observare și o stație de radiolocație.
În scopul amenajării fâșiei de protecție a frontierei de stat,
pe parcursul anului 2018, au fost elaborate amendamente la
Legea nr. 215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera
de stat a Republicii Moldova, în scopul acordării unui alt
statut fâșiei de protecție, fără a delimita și trece terenurile în
proprietatea Poliției de Frontieră.
Politica privind
Ministerul Finanțelor
managementul integrat Ministerul Finanțelor monitorizează implementarea tuturor
al frontierei de stat,
documentelor de politici în care are acțiuni (inclusiv ale
implementată şi
autorităților administrative din subordine), inclusiv
funcţională
implementarea acțiunilor din Planul de acțiuni privind
implementarea Strategiei naţionale de management integrat
al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 (HG
1101/2018).
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 14.11.2018 a fost
aprobată SN MIFS pentru perioada 2018-2023.
Reieșind din cele expuse, Ministerul Finanțelor în comun cu
Proces de demarcare a
frontierei finalizat;
sectorul de sud-est al
frontierei acoperit cu
sistem de comunicaţii
în standard TETRA;
frontiera şi zona de
frontieră amenajate cu
mijloace de
monitorizare
video/termo/radiolocaţ
ie; fîşia de protecţie a
frontierei de stat
amenajată
corespunzător;
reţeaua de drumuri dea lungul frontierei şi
de drumuri care duc
spre frontieră,
dezvoltată

1005/2014 şi
Hotărârii
Guvernului
nr.
902/2015)

2.7.4

Dezvoltarea
mecanismelor
de cooperare cu
Ucraina în
contextul asigurării
controlului pe
segmentul central al
frontierei moldo ucrainene

1
De bază:
Ministerul
Afacerilor
Interne
De suport:
Ministerul
Finanţelor
(Serviciul
Vamal);
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene;
Cancelaria
de Stat
(Biroul
politici de
reintegrare)

În decurs de un
an de la
aprobarea
Strategiei
naţionale de
apărare

Mecanisme de control
al segmentului central
al frontierei moldoucrainene, instituite şi
funcţionale

Serviciul Vamal, în conformitate cu pct. 2 din HG nr.
1101/2018, va elabora și va prezenta solicitantului
informația privind implementarea acțiunilor din Planul de
acțiuni privind implementarea Strategiei naţionale de
management integrat al frontierei de stat pentru perioada
2018-2023, pînă la data de 15.01.2019.
Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1080 din
08.11.2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru
Managementul Integrat al Frontierei de Stat și revizuită
componența acestuia.
Ministerul Apărării
Reprezentatul Ministerului Apărării a participat la 2 (două)
şedinţe ale comisiei de demarcare a frontierei de stat.
Propuneri înaintate: continuarea activităţilor în cadrul
comisiei în vederea finalizării demarcării frontierei de stat
moldo-ucrainene.
Ministerul Finanțelor
Pe parcursul perioadei de raportare, în contextul acțiunii
respective, de către Serviciul Vamal au fost întreprinse mai
multe acțiuni, după cum urmează.
- Acordul interguvernamental privind controlul comun,
semnat la Chișinău la 6.10.2017 și ratificat de Rada
Supremă a Ucrainei, conform căruia controlul comun poate
fi organizat în orice punct de trecere, în temeiul tratatelor
internaționale încheiate între autoritățile competente ale
ambelor state, încă nu a intrat în vigoare.
- La data de 30-31.01.2018, sub egida EUBAM, a avut loc
întrevederea experților privind dezvoltarea controlului
comun la frontiera moldo-ucraineană, la care Părțile au
convenit pașii următori în realizarea controlului comun în
punctul de trecere Pervomaisc-Cuciurgan, au coordonat
proiectele Protocoalelor privind organizarea controlului
comun în punctele de trecere Pervomaisc-Cuciurgan,

Novosavițcaia-Cuciurgan,
Goianul
Nou-Platonovo,
Palanca-Maiaki-Udobnoe,
Giurgiulești-Reni,
CrivaMamalîga, Larga-Kelmențî, Briceni-Rossoșanî, în contextul
noului Acord din 06.10.2017.
- Proiectele schemelor tehnologice de organizare a
controlului comun în punctele de trecere Goianul NouPlatonovo (auto) și Novosavițcaia Cuciurgan (cale ferată)
sînt în proces de elaborare.
- Pe parcursul lunii martie 2018 sub egida EUBAM au avut
loc vizitele privind evaluarea infrastructurii și procedurilor
în punctele de trecere Giurgiulești-Reni, Criva-Mamalîga,
Briceni-Rossoșanî, Novosavițcaia-Cuciurgan, Goianul NouPlatonovo.
- Controlul comun în punctul de trecere Palanca se
realizează din 19.12.2017 în condițiile infrastructurii
limitate. Astfel, fiind asigurată traversarea frontierei în
regim de 24/24 a autoturismelor, mijloacelor de transport de
pasageri cu pînă la 22 de locuri și cu capacitate de până la
3,5 tone, fără posibilitatea de perfectare a declarațiilor
vamale.
- A fost asigurată implementarea etapei a II-a a controlului
comun în postul vamal Cuciurgan (partea UA) și
actualmente este în proces de implementare controlul
comun în posturile vamale Cuciurgan (calea ferată) și
Platonovo.
- Întru asigurarea realizării etapei a II-a a controlului comun
în PTFS ”Cuciurgan-Pervomaisc”, prin Hotărârea
Guvernului nr. 356 din 18.04.2018 „Cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele
hotărâri ale Guvernului” (MO126-132/398 din 20.04.2018)
au fost operate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 960
din 07.11.2017 ”Pentru punerea în aplicare a Legii nr.109
din 09.06.2017 privind unele măsuri de control la trecerea
frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului
fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere

a frontierei de stat moldo-ucrainene”.
Astfel, drept urmare la data de 18.04.2018 a fost
implementată etapa a II-a a controlului comun în punctul de
trecere a frontierei de stat Cuciurgan – Pervomaisc
- A fost elaborat Ordinul nr. 258-O din 05.06.2018 cu
privire la unele aspecte privind procedura de vămuire a
mărfurilor transportate prin postul vamal Cuciurgan de către
agenții economici din raioanele de est ale Republicii
Moldova.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare (anul
2018), Serviciul Vamal a participat:
- la mai multe ședințe organizate de Misiunea UE de
Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina
(EUBAM) întru elaborarea Protocoalelor și Schemelor
Tehnologice ca urmare a realizării Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al
Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor,
mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele
comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene din
06.10.2017;
- la data de 03.04.2018, Ședinţa Grupului tehnic de lucru
privind infrastructura punctelor de trecere a frontierei
moldo-ucrainene (EUBAM), desfășurată în or. Odesa;
- la data de 11.05.2018, Întrevederea cu partea ucraineană
cu privire la modul de trecere a frontierei de către brokerii
vamali, desfășurată la Palanca;
- în perioada 15 – 17.05.2018, Întrevederea experților
serviciilor vamale și de frontieră ale Republicii Moldova și
Ucraina privind controlul comun la frontiera moldoucraineană, desfășurată în or. Odesa;
- în perioada 16 – 17.05.2018, Întrevederea privind
activitățile următoare în cadrul controlului comun la
frontiera
moldo-ucraineană
(Pervomaisc-Cuciurgan,
Novosavițcaia-Cuciurgan,
Goianul
Nou-Platonovo,
Palanca-Maiaki-Udobnoe,
Criva-Mamalîga,
Briceni-

Rossoșanî, Larga-Kelmențî, Giurgiulești-Reni), desfășurată
în or. Odesa;
- la data de 23.05.2018, la Cuciurgan s-a efectuat analiza
implementării controlului comun în postul vamal
Cuciurgan;
- la data de 24.05.2018, Ședința de lucru privind punerea în
aplicare a Acordului interguvernamental MD-UA privind
controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport
și mărfurilor în punctele de control comun la frontiera de
stat moldo-ucraineană, semnat la 6.10.2017;
- în perioada 06 – 07.06.2018, Ședință de lucru privind
controlul comun la frontiera moldo-ucraineană, desfășurată
în or. Odesa,;
- la data de 08.06.2018, Întrevederea de lucru privind
controlul comun în punctul de trecere NovosavițcaiaCuciurgan, desfășurată la Novosavițcaia-Cuciurgan;
- la data de 11.07.2018, Ședința Comitetului de
supraveghere a proiectului Consolidarea managementului
integrat la frontiera MD-UA, desfășurată în or. Odesa;
- la data de 18-19.09.2018, Ședința tehnică privind
elaborarea planului de implementare a noilor puncte de
trecere comune la frontiera MD-UA, desfășurată în or.
Odesa;
- la data de 27-28.09.2018, în or. Odesa, a avut loc ședința
Panelului privind Migrația, Mobilitatea și MIF a
Parteneriatului Estic, or. Odesa;
- la data de 25.10.2018, Întrevederea privind aspectele
tehnice de vămuire a mărfurilor, s-a desfășurat la PTFS
Novosavițcoe-Cuciurgan, cu participarea instituțiilor căilor
ferate din RM și UA;
- în perioada 06-07.11.2018, Ședința privind dezvoltarea
controlului comun la frontiera MD-UA în scopul
coordonării proiectului Foii de parcurs privind extinderea
controlului comun, desfășurată în or. Odesa;
- în perioada 04-05.12.2018, Ședința tehnică privind

implementarea proiectului Consolidarea Managementului
Integrat al Frontierei de-a lungul frontierei moldoucraineane, desfășurată la PTFS Cuciurgan Pervomaisc și
PTFS Giurgiulești-Reni, Ucraina.
- la data de 17.12.2018, Ședința privind dezvoltarea
controlului comun la frontiera MD-UA sub egida EUBAM,
desfășurată la Tudora;
- la data de 28.12.2018 - a avut loc deschiderea PTFS
Palanca-Maiaki-Udobnoe urmare a realizării proiectului
finanțat de UE, Cofinanțat de Guvernul RM, implementat
de PNUD cu participarea Prim-ministrului RM,
Președintelui UA, funcționarilor de rang înalt RM, UA, UE,
PNUD.
Ministerul Afacerilor Interne
În scopul asigurării controlului pe segmentul central al
frontierei moldo-ucrainene, au fost realizate următoarele:
- la data de 19.12.2017 a fost lansată patrularea comună pe
segmentul central (transnistrean) al frontierei moldoucrainene;
- actualmente, patrularea comună a frontierei de stat pe
sectorul moldo-ucrainean, segmentul central, se desfășoară
pe teritoriul Ucrainei în limita a 9 subdiviziuni tactice de
frontieră ale Ucrainei: Velicoe Cosnița, Bolgan, Studennaia
(segmentul de Nord al frontierei centrale) și Limanscoe,
Kuciurgan,
Stepanovca,
Grebeniki,
Slaveanoserbka,Velicocomarovka (segmentul de Sud al
frontierei centrale), în lungime totală de cca 168,8 km. În
perioada ianuarie – septembrie 2018 au fost realizate 240 de
patrulări comune
- la data de 23.05.2018 au fost aprobate Hotărârile
Guvernului privind inițierea negocierilor și aprobarea
semnării Protocolului între Inspectoratul General al Poliției
de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor

2.8.2

Dezvoltarea capacităţii
autorităţilor publice
centrale în domeniul
asigurării securităţii
cibernetice

al Republicii Moldova și Administraţia Serviciului
Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al
Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în
punctele de trecere „Briceni-Rossoșanî”, „Goianul NouPlatonovo”,
„Criva-Mamalâga”,
„Giurgiuleşti-Reni”,
„Larga-Kelmențî”, „Novosavițcaia-Kuciurgan”,„PalancaMaiaki-Udobnoe”, „Pervomaisc-Kuciurgan”.
Demararea controlului în comun în PTF menționate va fi
inițiat după semnarea protocoalelor corespunzătoare.
2.8. Asigurarea protecţiei spaţiului informaţional
1
Permanent
Capacităţi în domeniul Ministerul Apărării
De bază:
asigurării securităţii
Pe parcursul anului 2018 fost desfășurată evaluarea
Ministerul
cibernetice, dezvoltate capacităților de apărare cibernetică. Totodată, Ministerul
Economiei şi
Apărării cooperează cu instituțiile responsabile de
Infrastructuri
consolidarea capacităților de apărare cibernetică la nivel
i
național, privind elaborarea şi avizarea mai multor
proiecte/acte legislative.
De suport:
De asemenea, în vederea menținerii capacității de apărare
Serviciul de
cibernetică, pe data de 13 februarie 2018 la Bruxelles,
Informaţii şi
Belgia a avut loc lansarea oficială a Proiectului NATO
Securitate;
Ştiinţa pentru Pace şi Securitate privind dezvoltarea
Ministerul
capabilităţilor de apărare cibernetică a Forţelor Armate.
Afacerilor
Scopul acestuia constă în crearea Centrului de Reacţie şi
Interne;
Răspuns la Incidente Cibernetice a Forţelor Armate
Ministerul
(MAFCERT) şi a Laboratorului Cyber Forensic.
Apărării;
În perioada mai-iunie 2018 au fost desfăşurate activităţi de
Serviciul
instruire a personalului tehnic (total 4 săptămâni, 20
Tehnologia
persoane). În luna august a fost achiziționat mobilierul iar în
Informației
luna septembrie a fost iniţiată reparaţia încăperii
și Securitate
MAFCERT, cu utilizarea rețelelor inginerești de suport:
Cibernetică;
electricitate, ventilaţie, sisteme anti-incendiare şi securitate
alte autorităţi
fizică.
publice
De asemenea, pe data de 26 octombrie 2018, Ministerul
conform
Apărării al Republicii Moldova și Instituția Publică
competenţei
„Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IPCTIF)

au încheiat, în premieră, un acord de colaborare în domeniul
asigurării securităţii cibernetice şi combaterii noilor
amenințări la adresa securității statului. Prin semnarea
acordului respectiv, cele două instituţii îşi vor conjuga
eforturile pentru sporirea capacităților instituționale
în domeniul securității informaționale și cibernetice.
Documentul prevede o serie de acţiuni, printre care
organizarea activităților de instruire — seminare, conferințe,
ateliere de lucru, participarea la proiecte şi programe
de interes comun, schimbul de informații referitoare
la incidentele
de securitate
cibernetică,
apariția
vulnerabilităților, identificarea unor tipuri de atacuri
informatice, modurile de operare ale grupurilor infracționale
din domeniul crimelor cibernetice, precum şi schimbul
de experienţă privind acțiunile, procedeele şi tehnicile
necesare pentru investigarea incidentelor cibernetice.
Ministerul Afacerilor Interne
În 2018, angajații Centrului pentru combaterea crimelor
informatice al INI al IGP au participat la 20 de cursuri de
instruire, unde au fost instruiți 19 angajați după cum
urmează:
-07-19.01.2018, un angajat al CCCI a participat la cursul de
instruire cu genericul „Combaterea crimelor informatice”,
în or.Caseta, Italia;
-12-16.02.2018, 2 angajați ai Centrului au participat la
cursurile
de
perfecţionare/specializare
„Tehnologii
informaţionale”, organizat de Academia „Ştefan cel Mare” a
MAI;
- 28.03.2018, un angajat al CCCI a participat la Workshopul cu tematica „Crearea/Gestionarea unui CSIRT”, în sediul
Centrului de Excelență Tekwill, în mun. Chișinău;
- 18.05.2018, 6 angajați ai CCCI au participat la cursul de
instruire cu genericul „Investigare a infracțiunilor privind
viața sexuală”, în conformitate cu pct.14 subpct.14) al

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor
Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.283 din
24.04.2013;
- 03-16.06.2018, un angajat al CCCI a participat la Cursul
de instruire cu tematica ,,Cybercrime and Digital
Investigation”, în or. Caserta, Italia;
-18-21.06.2018, 5 angajați ai CCCI au participat la cursul de
instruire în domeniul crimelor cibernetice la Chișinău,
organizat cu suportul Ambasadei SUA;
- 25-29.06 2018, un angajat al CCCI a participat la Cursul
de instruire criminalistic în domeniul investigării
infracțiunilor cu carduri bancare în or. Avila, Spania;
- 26-28.06.2018, 2 angajați ai CCCI au participat la cursul
de instruire subregional privind rolul tehnologiilor
informației și comunicațiilor în contextul securității
regionale și internaționale, organizat în or. București,
România;
- 19-21 septembrie 2018, participarea unui angajat al CCCI
la conferința de deschidere a proiectului cu genericul
,,Transfer de know-how Romania - Republica Moldova
(RO-MD)”, cofinanțat prin Programul Național al României
pentru sprijin din Fondul pentru Securitate Internă Cooperare Polițienească 2014-2020, în vederea consolidării
capacităților instituționale ale Ministerului Afacerilor
Interne, în calitatea sa de beneficiar final al activităților de
transfer de know-how în domenii precum securitatea
cibernetică, protecția infrastructurilor critice naționale,
combaterea criminalității grave;
- 01-05.10.2018, participarea a 2 angajați ai CCCI la cursul
de instruire cu genericul ,,Regional Trening on Network
Investigations with the use of ECTEG materials”, desfășurat
în cadrul proiectului Cybercrime@EAP, având drept scop
instruirea comună a punctelor de contact 24/7 și a altor
puncte unice ale ofițerilor de contact din cadrul organelor de

anchetă cu ajutorul materialelor ECTEG;
- 15-19.10.2018, participarea a 2 angajați ai CCCI la
seminarul de instruire cu genericul „Combaterea
pornografiei infantile în spațiul internet (organele de drept
din RM, Ucraina, Belarus și Georgia)”, care a avut loc în or.
Minsk (Belarus), în incinta Centrului Internațional de
Instruire cu privire la migrație și TFU a Academiei
Ministerului de Afaceri Interne a Belarus. În cadrul
seminarului au participat doi experți din cadrul Child
Rescue Coalition, ONG din Regatul Unit care
gestionează Child Protection System – la moment
cea mai performantă bază de date internațională, ce are
drept scop combaterea pornografiei infantile și a altor forme
de abuz a minorilor. Urmare a instruirii, participanții vor
obține acces la baza de date respectivă;
-25.10.2018, participarea unui angajat al CCCI la un
eveniment în contextul implementării Hotărârii Guvernului
nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime
de securitate cibernetică, organizat de Guvern;
- 29.10-02.11.2018, 4 angajați ai CCCI au participat la un
eveniment dedicat săptămânii securității cibernetice sub
genericul „Moldova Cyber Week 2018”;
- 01.11.2018, un angajat al CCCI a participat la conferința
tradițională ,,Securitate prin Cooperare”, ediția XIII,
eveniment destinat combaterii infracțiunilor informatice;
- 07.11.2018, participarea a 4 angajați ai CCCI la un
exercițiu de simulare a unui atac cibernetic asupra
sistemelor industriale din domeniul energetic și de
infrastructură, desfășurat în mun. Chișinău, Tekwill;
- 13-15.11.2018, participarea ofițerilor de urmărire penală la
atelierul de lucru cu genericul ,,Crearea echipei comune de
investigații (ECI/JIT) în cadrul investigării infracțiunilor de
trafic de ființe umane”, organizat în contextul implementării
proiectului ,,Consolidării capacităților organelor de drept în
domeniul combaterii TFU”, sub egida Misiunii Organizației

pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în RM;
- 19-23.11.2018, participarea a 3 angajați ai CCCI și a
angajaților STI la atelierul de instruire cu genericul ,,Cadrul
legislativ în domeniul securității cibernetice. Implementarea
programelor de awareness la nivelul organizației”;
- 27-29.11.2018, participarea unui angajat al CCCI la cea
de-a 20-a ședință plenară a (T-CY) și cea de-a 3-a Reuniune
a plenului de redactare a protocolului privind criminalitatea
informatică (finală) din cadrul proiectului Crima
Cibernetică@PaE, organizat sub egida Consiliului Europei,
în or. Strasbourg, Republica Franceză;
- 11.12.2018, participarea angajaților STI al MAI și CCCI al
IGP, în cadrul seminarului de instruire ,,Taste of Cyber”,
organizat de către Ambasada SUA în RM și FBI;
- 17.12.2018, un angajat al CCCI a participat la un seminar
cu tema ,,Organizarea sistemului intern de securitate
cibernetică”, organizat de Agenția de Guvernare
Electronică, în contextul implementării HG nr.201 din
28/03/2018 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii
de securitate cibernetică.

2.8.3

Dezvoltarea capacităţii
de comunicare
strategică a autorităţilor

1
De bază:
Ministerul

Permanent

Capacităţi de
comunicare strategică
dezvoltate la nivel

Ministerul Economiei și Infrastructurii
Urmare aprobării HG 414/2018, funcția de dezvoltare a
capacităților APC în domeniul securității cibernetice a
revenit Agenției de Guvernare Electronică și Instituţiei
publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate
Cibernetică ”IP STISC”. Astfel, comunicăm că pe parcursul
anului 2018, AGE și STISC au organizat o serie de cursuri
de instruire privind implementarea cerințelor minime de
securitate cibernetică și sporirea competențelor în domeniul
securității cibernetice pentru coordonatorii de securitate
cibernetică din APC.
Ministerul Apărării
În vederea dezvoltării capacităţii de comunicare strategică a
instituției, reprezentanţii Ministerului Apărării au participat

publice centrale

Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

instituţional

De suport:
alte autorităţi
publice
conform
competenţei

2.8.4

Monitorizarea,
consolidarea şi
perfecţionarea
sistemului de protecţie
a informaţiilor atribuite
la secret de stat

1
De bază:
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

Permanent

Acte normative
examinate, avizate şi
coordonate; controale
privind regimul secret
în cadrul instituţiilor
vizate, efectuate;

la cursuri de instruire organizate de NATO în Germania
(19-23 martie, 26-30 martie) şi Departamentul de Stat al
SUA în Slovenia (10-13 aprilie) pe domeniul comunicării
strategice.
De asemenea, reprezentanţii Serviciului informare si
comunicare cu mass-media (SICMM) şi ai Centrului masmedia militara (CMMM) au participat în cadrul vizitei de
familiarizare în structurile de comunicare al instituţiei de
Apărare a României.
Totodată, doi reprezentanţi ai SICMM au participat la
Seminarul „Comunicarea strategică în perspectiva
guvernului”, în perioada 19-21 iunie, realizat de CID
NATO în colaborare cu DCAF.
Ministerul Afacerilor Interne
La 30.03.2018 a fost emis ordinul DTC nr. 85 „Cu privire la
aprobarea Strategiei de comunicare privind reforma
Trupelor de Carabinieri pentru anii 2018-2020”.
La finele trimestrului III 2018, a fost elaborat raportul DTC
privind implementarea Planului de acţiuni pentru aprobarea
Strategiei de comunicare a TC.
La 26.07.2018, în incinta Departamentului Trupelor de
Carabinieri, a avut loc ceremonia de semnare a Acordului
comun de colaborare dintre Inspectoratul General al
Trupelor de Carabinieri şi Oficiul Avocatului Poporului din
Republica Moldova. Obiectivul şi scopul acordului constă
în instituirea unui parteneriat în vederea instruirii efectivului
Trupelor de Carabinieri în sfera drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne
În cadrul MA și MAI, protecția informațiilor atribuite la
secret de stat este asigurată în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului
secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane

2.8.5

Asigurarea
implementării cerinţelor
minime obligatorii de
securitate
cibernetică

De suport:
autorităţile
publice
conform
competenţei
2
De bază:
Ministerul
Economiei şi
Infrastructuri
i

sisteme informaţionale juridice, fiind monitorizat în permanență procesul continuu
şi de comunicaţii
de circulație a documentelor cu grad de secretizare atât pe
electronice, autorizate plan intern, cât și a celor expediate altor entități.
În decurs de
ani de la
aprobarea
Strategiei
naţionale de
apărare

3

Cerinţe minime
obligatorii de
securitate cibernetică,
implementate de către
toate
autorităţile publice
centrale

De suport:
alte autorităţi
publice
conform
competenţei

2.8.6

Promovarea politicilor
de percepere unică şi
integrată a spaţiului
informaţional, atât la
nivelul instituţional,
cât şi al întregii
societăţi

3
De bază:
autorităţile
publice
centrale
De suport:

Permanent

Documente de politici
elaborate şi
implementate

Ministerul Economiei și Infrastructurii
Anual Ministerul Economiei și Infrastructurii consultă și
monitorizează implementarea HG 201/2017 de către APC.
În 2018, MEI a elaborat și prezentat conducerii Raportul
privind implementarea Cerințelor minime obligatorii de
securitate cibernetică de către autoritățile publice centrale în
2017.
Ministerul Afacerilor Interne
În vederea asigurării cerințelor minime de securitate
cibernetică, prin Ordinul MAI nr.243 din 18 august 2017 s-a
implementat Sistemul de management al serviciilor de
tehnologia informației și comunicațiilor în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
Totodată a fost aprobată componența nominală a
Comitetului pentru tehnologia informației și comunicațiilor
a MAI și desemnarea Serviciul tehnologii informaționale
din subordinea MAI în calitate de coordonator pentru
tehnologia informației Afacerilor Interne.
Ulterior, prin Ordinul MAI nr.374 din 12 decembrie 2017,
au fost aprobate și puse în aplicare procedurile privind
gestionarea incidentelor, analiza și evaluarea riscurilor de
securitate a informației în cadrul MAI.
Ministerul Afacerilor Interne
În scopul implementării HG nr. 212 din 05.04.2017,
elaborării şi implementării modulelor specializate de
instruire în domeniul identificării, investigării infracțiunilor
săvârșite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor
informaționale, au fost elaborate instrucțiuni metodice cu
privire la investigarea infracțiunilor cu caracter sexual

alte autorităţi
săvârșite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor
publice
informaționale.
conform
Suplimentar, în luna noiembrie 2018 Parlamentul a adoptat
competenţei/
Strategia securității informaționale a Republicii Moldova
reprezentanţi
pentru anii 2019-2024 și Planul de acțiuni pentru
ai
implementarea acesteia.
mediului
academic şi
ai societăţii
civile
2.9. Eficientizarea sistemului de evaluare permanentă a situaţiei de securitate şi de avertizare prealabilă privind riscurile
şi ameninţările la adresa apărării naţionale
2.9.1 Consolidarea capacităţii
1
Permanent
Capacitatea de
Ministerul Afacerilor Interne
de anticipare, prevenire
De bază:
anticipare, prevenire şi În vederea consolidării capacității de anticipare, prevenire și
şi contracarare a
Serviciul de
contracarare a
contracarare a amenințărilor și riscurilor la adresa securității
ameninţărilor şi
Informaţii şi
ameninţărilor şi
statului, au fost realizate următoarele activități:
riscurilor la adresa
Securitate;
riscurilor la adresa
- punerea la dispoziţia Ministerului Apărării a teritoriului
securităţii statului, în
Ministerul
securităţii statului,
Taberei militare „Beriozca”, în vederea desfășurării
special a celor cu
Apărării;
consolidată
exercițiului de antrenament în teren (FTX) (25-27 aprilie
caracter hibrid
Ministerul
2018);
Afacerilor
- participarea militarilor Armatei Naţionale la exerciţiul
Interne
Internaţional Antiterorist „Bucovina 2018”, în perioada 0608.06.2018;
De suport:
- planificarea și participarea la exerciţiul de comandament
alte autorităţi
şi trupe „BOTNA-2018”, organizat în perioada 17publice
21.09.2018;
conform
- participarea în cadrul Exerciţiului comun de cooperare a
competenţei
instituţiilor de drept în timpul exercitării misiunilor de
protecţie, organizat în perioada 14-15.11.2018, la Baza
Militară de Instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca,
sub egida SPPS.
2.10. Asigurarea protecţiei sociale a personalului sistemului naţional de apărare
2.10.1 Dezvoltarea politicilor
1
Permanent
Cadrul legal
Ministerul Apărării
de protecţie socială a
De bază:
îmbunătăţit;
Pe parcursul anului 2018 au fost revizuite un șir de acte
personalului sistemului
Ministerul
politici de
normative prin care s-a urmărit asigurarea unor măsuri

naţional de apărare

Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
De suport:
Ministerul
Sănătății,
Muncii și
Protecției
Sociale

îmbunătăţire a
condiţiilor sociale ale
personalului, elaborate
şi implementate

suplimentare de protecție socială pentru cetățenii Republicii
Moldova care au participat la misiuni și operații
internaționale prin includerea în categoriile de beneficiari de
alocaţie nominală pentru merite deosebite faţă de stat.
Totodată, a fost reevaluat numărul de cetățeni ai Republicii
Moldova – participanți la diferite războaie și conflicte
armate, atribuite/reconfirmate statuturi de veteran de război,
asigurată aplicabilitatea egală a drepturilor şi garanţiilor
reflectate în legislaţia naţională asupra grupului de
persoane, care întrunesc exigențele ce confirmă statutul de
veteran și instituită Crucea comemorativă „Participant la
acţiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)” .Tot aici, a
fost asigurată instituirea unor mecanisme administrative
viabile de gestionare eficientă a resurselor umane de la
recrutare până la eliberarea din serviciul militar.
La capitolul asigurarea militarilor și membrilor familiilor
lor cu spațiu locativ continuă și se dezvoltă procesul de
implementare a proiectelor de Parteneriat public-privat prin
care la finele anului 2018, 335 de familii au fost asigurate
cu spațiu locativ. Un alt proiect de parteneriat public-privat
a fost iniţiat la data 20.02.2018, prin care vor fi construite
spaţii locative de serviciu pentru militarii din garnizoana
Bălţi. Tot aici au fost create condiții pentru militarii prin
contract și membrii familiilor lor de a beneficia de asistența
Guvernului pentru a aplica la proiecte de tip Prima Casă
1,2,3. Totodată, pe parcursul anului 2018 au fost oferite mai
mult de 90 indemnizații lunare pentru închirierea spațiului
locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale.
A fost adoptată Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în
care mărimile, modul și condițiile de salarizare a militarilor
prin contract au fost stabilite unic pentru toate categoriile
structurilor de forță (militari funcționari publici cu statut
special).

Ministerul Afacerilor Interne
A fost adoptată Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la
Inspectoratul General de Carabinieri prin care, la Capitolul
V este reglementată protecția juridică și socială a
carabinierilor.
2.11. Creşterea nivelului de participare efectivă a Republicii Moldova în misiuni şi operaţii internaţionale de menţinere
a păcii şi de consolidare a securităţii şi stabilităţii
2.11.1 Întreprinderea
1
În decurs de 6
Intenţia Republicii
Ministerul Apărării
măsurilor necesare în
De bază:
luni de la
Moldova privind
În conformitate cu angajamentele asumate în baza
scopul sporirii
Ministerul
aprobarea
sporirea participării la Acordului cadru încheiat între Republica Moldova şi
participării Republicii
Apărării;
Strategiei
operaţii internaţionale, Uniunea Europeană privind participarea Republicii
Moldova la operaţii
Ministerul
naţionale de
declarată la ONU
Moldova la operaţiunile UE de gestionare a crizelor,
internaţionale sub egida
Afacerilor
apărare
ratificat prin Legea nr.75 din 12 aprilie 2013 şi intrat în
ONU până la nivel de
Interne
vigoare pe 01 iulie 2013, Ministerul Apărării a asigurat
batalion
detaşarea a 2 militari ai Armatei Naţionale în misiuni
De suport:
internaţionale de gestionare a crizelor, sub egida UE
Ministerul
(Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi
Afacerilor
consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali –
Externe şi
EUTM) pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2019.
Integrării
Militarii detașați activează în calitate de instructori privind
Europene
tactica de artilerie și medic de urgență.
Detașarea militarilor a avut loc în contextul aprobării de
către Guvern a Hotărârii nr. 912 din 24 septembrie 2018 cu
privire la participarea personalului Armatei Naţionale la
Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi
consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali.
Totodată, în scopul respectării procesului de selectare a
personalului în vederea participării la misiuni și operații
internaționale a fost aprobat și pus în aplicare ordinul
Ministerului apărării nr.463 din 18 iunie 2018 „Cu privire la
aprobarea Metodologiei privind selectarea personalului în
vederea participării la misiuni și operații internaționale.
2.11.2 Dezvoltarea capacităţii
1
În decurs de 3
O unitate de nivel
Ministerul Apărării
necesare pentru sporirea
Ministerul
ani de la aprobarea batalion pregătită
În perioada martie – septembrie 2018 în cadrul Ministerului
participării la operaţii
Apărării;
Strategiei
pentru detaşare
Apărării a fost inițiată în premieră elaborarea politicilor în

internaţionale în
conformitate cu
angajamentele asumate

Ministerul
Afacerilor
Interne

naţionale de
apărare

domeniul interoperabilității, și anume a Concepţiei de
dezvoltare a interoperabilităţii Armatei Naţionale a
Republicii Moldova. Concepţia este un document
departamental ce prevede ajustarea procesului de pregătire,
înzestrare şi dezvoltare a Armatei Naţionale conform
standardelor aplicate în cadrul organizaţiilor internaţionale
şi armatele statelor-partenere ale Republicii Moldova.
Acesta a fost racordat la obiectivele stipulate SNA, PAG,
IPAP, PARP și vine în sprijinul eforturilor şi
angajamentelor asumate de Republica Moldova în plan
internaţional, pentru asigurarea păcii şi securităţii la nivel
regional şi global.
Documentul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Apărării
nr. 650 din 11.09.2018 și transmis la subdiviziunile
responsabile de aplicarea acestuia în practică.
În luna noiembrie 2018 a fost elaborat Ordinul de operaţii
de detaşare/redetaşare a contigentelor militare ale Armatei
Naţionale în/din operaţiunea internaţională de menţinere a
păcii din Kosovo.
În același context, pornind de la concepţia politicii externe a
Republicii Moldova, privind asigurarea statutului de
contribuabil la securitatea regională şi internaţională prin
participare în operaţii internaţionale de stabilizare şi
menţinere a păcii, conducerea Ministerului Apărării şi
Armatei Naţionale depune eforturi în vederea pregătirii şi
dezvoltării, în limitele resurselor disponibile, a
capabilităţilor necesare pentru participarea contingentelor
Armatei Naţionale în operaţii internaţionale. În acest sens,
se întreprind măsuri necesare în vederea corespunderii
pregătirii contingentelor Armatei Naţionale standardelor
impuse pentru participare în operaţiile sus-menţionate,
conform cerinţelor de interoperabilitate, stabilite de
organizaţia sub egida căreia va fi detaşat contigentul.
Astfel, Ministerul Apărării continuă să participe la
operaţiunea internaţională de menţinere a păcii în Kosovo,

cu un contingent militar al Armatei Naţionale, în număr de
41 de militari, inclusiv:
a) un pluton de infanterie uşoară, alcătuit din 33 de militari,
destinat pentru misiuni de securitate şi pază a obiectivelor
militare şi de patrulare în zona de responsabilitate;
b) o echipă de geniu, alcătuită din 7 militari, destinată
pentru misiuni de reconstruire şi de deminare;
c) 2 ofiţeri, care participă în calitate de ofiţer de stat major
şi superiorul contingentului.
Reieșind din cele menționate, în luna decembrie a anului
2018, Ministerul Apărării al Republicii Moldova a asigurat
rotaţia contingentelor militare, fiind detaşat în misiune cel
de-al 10-lea contingent al Armatei Naţionale. De la lansarea
misiunii, în total, au fost detaşaţi 405 de militari, inclusiv 40
militari în trimestrul VI al anului 2018.

2.11.3 Implicarea partenerilor
internaţionali în
procesul de dezvoltare a
capacităţii declarate

1
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene

Permanent

Număr de proiecte şi
programe de asistenţă
externă obţinute

Ministerul Afacerilor Interne
Prin Ordinul MAI nr. 43 din 16.02.2018 a fost aprobat
Regulamentul privind recrutarea, selectarea, pregătirea,
desemnarea și participarea personalului MAI la misiuni și
operații internaționale.
În perioada 19-23.11.2018, cu participarea a doi experţi al
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a fost
instruit efectivul IGC în domeniul misiunilor internaţionale.
Ministerul Apărării
La 19 septembrie 2018, la Chişinău a fost semnat un Acord
tehnic cu Ministerul Apărării al Republicii Federale
Germania privind implementarea Proiectului de consolidare
a capabilităţilor Forţelor Armate de transportare,
mentenanţă şi depozitare în siguranţă a muniţiilor şi
mărfurilor periculoase.
La 3 decembrie 2018, la Chişinău a fost semnat
Memorandumul de înţelegere între Ministerul Apărării şi
Golden West Humanitarian Fundation, reprezentant al
Guvernului
Statelor
Unite
ale
Americii
prin

Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii
(EUCOM).
De asemenea partenerii externi participă la implementarea
fazei II a Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor
de Apărare (DCBI). Aceasta presupune alocarea asistenţei,
inclusiv prin stabilirea unor fonduri de încredere pentru
Republica Moldova, care vor contribui substanţial
la dezvoltarea sistemului naţional de apărare.
De asemenea, cu suportul donatorilor este în proces de
implementare Programul „Iniţiativa globală pentru
operaţiuni de menţinere a păcii” (GPOI) care presupune
finalizarea renovării poligonului de la Bulboaca.
Ministerul Afacerilor Interne
În perioada 02-08 septembrie 2018, în or. Vicenza, Italia, 1
carabinier a participat la cursul de instruire a ofiţerilor
forţelor poliţieneşti în domeniul managementului crizelor
civile UE.
În perioada 03-14 septembrie 2018, în mun. Chişinău, 30
carabinieri au participat la cursul de instruire în domeniul
patrulării auto.
În perioada 02-22 septembrie 2018, în or. Roma, Italia, 15
carabinieri au participat la cursul de instruire în domeniul
ordinii publice, sesiunea a II - a.
În perioada 13 octombrie 2018 – 16 martie 2019, în or.
Florenţa, Italia, 1 carabinier a participat la cursul de
instruire pentru instructorii chinologi în domeniul căutării
armelor/explozibililor.
În perioada 13 octombrie 2018 – 16 iunie 2019, în or.
Florenţa, Italia, 1 carabinier a participat la cursul de
instruire pentru instructorii chinologi.
În perioada 25-26 octombrie 2018, în or. Lisabona,
Portugalia, 1 carabinier a efectuat o vizită oficială în cadrul
Gărzii Naţionale Republicane cu ocazia desfăşurării
Exerciţiilor tactice EUROGENDFOR

2.11.4 Dezvoltarea
capabilităţilor naţionale
de instruire a
personalului destinat
participării în misiuni şi
operaţii internaţionale

1
De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne
De suport:
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării

Permanent

Capabilităţi naţionale
de instruire
corespunzătoare
cerinţelor de pregătire
a
unităţilor declarate
pentru participarea la
misiunile sub egida
ONU;
cursuri de instruire la
distanţă în domeniul
politicii de securitate
şi apărare comună,

În perioada 19-23 noiembrie 2018, 33 carabinieri au
participat la cursul de instruire pentru participarea la misiuni
internaţionale.
În perioada 30 august – 01 octombrie 2018, în Beijing,
Republica Populară Chineză, 1 carabinier a participat la
cursul de instruire privind consolidarea capacităţilor pe
segmentul intervenţiei în cadrul operaţiunilor de salvare.
Pe parcursul anului 2018, 20 angajații ai IGPF au participat
în cadrul a 15 operațiuni internaționale în domeniul
securității frontierei, organizate de instituții UE
(FRONTEX, EUBAM, DCAF), iar 2 angajați ai IGPF
participă în cadrul a 2 misiuni internaționale, sub egida
OSCE în calitate de observatori.
Totodată, angajații IGP au participat la următoarele
instruiri:
- 1 angajat a participat la cursul de instruire cu genericul
,,Probleme transversale relatate la MMA în aria misiunii” ,
desfășurat în or. Slupsk, R. Polonă, în perioada 0409.06.2018.
- Participarea la Sesiunea de antrenament cu genericul
,,Carpathians Blue Sheield”, desfășurat în or. București,
România, în perioada 18-28.06.2018.
Ministerul Apărării
În luna decembrie 2018, două contingente ale Armatei
Naționale au fost instruite în Germania pentru pregătirea de
a fi detașați în misiunea KFOR de menținere a păcii, în
cadrul exercițiului au participat concomitent, contingentul
10 și 11 ai KFOR.
Participarea grupurilor de militari din Republica Moldova la
Exercițiile JCET (aprilie, iunie, iulie 2018), Exerciţiul
bilateral “Agile Hunter 2018” (29 iulie – 31 august 2018) şi
“Fire Shield 2018” (18 septembrie 2018 – 22 septembrie
2018),
Instruirea Batalionului 31 infanterie motorizată (1 iulie – 15
decembrie 2018).

Europene

lansate în cooperare cu În vederea familiarizării cu procesul decizional în domeniul
Uniunea Europeană
politicii de securitate şi apărare comună, pe parcursul anului
2018, Ministerul Apărării şi Armata Naţională a participat
la următoarele activități de instruire:
- în perioada 22-26 ianuarie a avut loc cel de-al V-lea modul
de Cursuri de instruire în domeniul Politicii de Securitate şi
Apărare Comună (PSAC) pentru statele din Parteneriatul
Estic, desfăşurat în Bruxelles (1 persoană instruită);
- în perioada 05-08 martie 2018 a avut loc seminarul de
reflecţie, desfăşurat în or. Tbilisi, Georgia (1 persoană
instruită).
- în perioada 11 – 15 iunie 2018 a avut loc cursul de
instruire în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare
Comună, desfăşurat în Baku, Azerbaidjan (2 persoane
instruite);
- în perioada 18–19 iulie 2018, un reprezentat al
Ministerului Apărării a participat la Seminarul regional
privind controlul exportului de arme, desfăşurat în or. Kiev
(Ucraina). Evenimentul în cauză a fost organizat de către
Serviciul European de Acţiune externă (UE) şi Oficiul
Federal German pentru Economie şi Controlul Exporturilor
(BAFA). Seminarul este primul eveniment pentru statele
est-europene și caucaziene pentru implementarea Deciziei
Uniunii Europene nr.2018/101/PESC, prin care este
aprobat cel mai nou program de cooperare al UE în
domeniul controlului exporturilor de arme din aprilie 2018
până în martie 2020. Totodată, au fost discutate tendințele
recente în ceea ce privește controlul exporturilor de
tehnologii militare, în special în ceea ce privește controlul
armamentului, inclusiv din perspectiva vamală, crearea
bazelor de date electronice de licenţiere, programele
internaţionale de conformitate și audit al industriei militare,
urmărirea penală şi sancţiunile. La activitatea în cauză au
participat reprezentanţi din Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Moldova, Uniunea Europeană, diverse organizaţii

2.12.1 Consolidarea
credibilităţii Republicii
Moldova faţă de
partenerii externi de
dezvoltare prin
respectarea
angajamentelor în
domeniul securităţii şi
apărării, asumate în
contextul formatelor de
cooperare

internaţionale.
- în perioada 17-19 octombrie 2018 un reprezentant al
Ministerului Apărării a participat la un atelier de
comunicare strategică în domeniul Politicii de Securitate și
Apărare Comună pentru statele de Parteneriat Estic,
desfăşurat în or. Tbilisi, Georgia;
- în perioada 22-26 octombrie 2018, un ofițer al Armatei
Naționale a fost instruit privind procesul decizional în
domeniul politicii de securitate şi apărare comună. Cursul a
fost desfășurat de către Colegiul European de Securitate și
Apărare din cadrul Parteneriatului Estic în comun cu
Austria, Lituania și Ucraina, în Kiev, Ucraina.
2.12. Eficientizarea mecanismelor de cooperare cu partenerii externi de dezvoltare
1
Permanent
Republica Moldova
Ministerul Apărării
De bază:
considerată un
În semestrul II al anului 2018, conducerea Ministerului
Parlamentul;
partener de încredere
Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale a
Guvernul
participat în cadrul a 6 întrevederi cu oficiali internaționali,
dintre care 2 peste hotare și alte 4 găzduite de Ministerul
De suport:
Apărării al Republicii Moldova, după cum urmează:
toate
- în perioada 21-23 august 2018, a avut loc vizita oficială în
instituţiile
Republica Moldova a generalului-maior Odd Egil
statului
PEDERSEN, locţiitor şef stat major Direcţie parteneriate
conform
militare, NATO. Cei doi oficiali militari au discutat despre
competenţei
pregătirea militarilor Armatei Naţionale în cadrul
instituţiilor de învăţământ ale NATO precum şi participarea
Armatei Naționale în cadrul exerciţiilor multinaţionale.
- la data de 10 octombrie 2018, Ministrul Apărării Eugen
Sturza şi Comandantul Armatei Naţionale, general de
brigadă Igor Cutie, au avut o întrevedere cu asistentul
adjunct al Secretarului General al NATO pentru politica de
apărare și planificare, James Appathuray. Cu acest prilej,
oficialii au discutat despre situaţia regională, reforma
sectorului de apărare şi cooperarea Republicii Moldova cu
Alianţa Nord-Atlantică. Astfel, oficialul NATO fiind
informat despre acţiunile întreprinse de conducerea

Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei
Naționale în contextul modernizării Armatei Naţionale a
Republicii Moldova, în special în dotarea unităţilor militare,
renovarea infrastructurii, îmbunătăţirea pachetului social şi
completarea cu soldaţi profesionişti.
- în perioada 15-16 octombrie 2018, a avut loc vizita
oficială a şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale,
comandant al Armatei Naţionale, general de brigadă Igor
CUTIE, la Conferinţa Comandanților Armatelor Naționale,
care a avut loc la Washington D.C., Statele Unite ale
Americii. Republica Moldova, în premieră, a fost invitată să
participe la cea de-a III Conferinţă a Comandanților
Armatelor Naționale, tematica căreia se va focusa pe
combaterea organizațiilor extremiste violente;
- la data de 30 octombrie 2018, la invitaţia omologului său
general de armată Victor MUJENCO, comandantul Armatei
Naţionale, general de brigadă Igor CUTIE, a avut o vizită
oficială în Ucraina în cadrul căreia s-a întâlnit cu
reprezentanţi ai corpului de comandă al Statului Major
General al Armatei Ucrainei şi Academiei Militare de la
Odessa, în cadrul cărora a discutat despre perspectivele de
consolidare a cooperării bilaterale în domeniul militar,
conceptul dezvoltării profesionale a efectivului de soldaţi,
sergenţi şi subofiţeri ai Armatei Naţionale-3S, precum şi
reforma sectorului de apărare din Republica Moldova. De
asemenea, comandantul Armatei Naţionale a vizitat Centrul
de conducere a operațiilor, unde s-a întâlnit cu generalul
locotenent Serghei Naev, comandant al Forţelor Întrunite;
- la data de 27 noiembrie 2018, Ministrul Apărării Eugen
Sturza şi Comandantul Armatei Naţionale, general de
brigadă Igor Cutie, au avut o întrevedere cu cei 27 de
ataşaţii militari acreditaţi în Republica Moldova. La
eveniment au fost făcute totalurile activităţii instituţiei de
apărare în anul 2018, cu accent pe cooperarea bilaterală şi
cele mai importante realizări pe dimensiunea externă,

2.12.2 Intensificarea
cooperării cu Uniunea
Europeană în domeniul
politicii de securitate şi
apărare comună

1
De bază:
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene
De suport:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

Permanent

Număr de experţi din
Republica Moldova
detaşaţi în misiunile şi
operaţiile din
domeniul politicii de
securitate şi apărare
comună;
număr de experţi care
au beneficiat de
instruiri în domeniul
politicii de securitate
şi apărare comună;
prevederile
Acordului dintre
Republica
Moldova și
Uniunea
Europeană privind
procedurile de
securitate pentru

printre care programul „Armata Profesionistă”, Strategia
Naţională de Apărare şi Strategia Militară. De asemenea, au
fost prezentate proiectele care urmează a fi iniţiate şi
dezvoltate în Armata Naţională, printre care standardizarea
sistemului logistic şi de instruire, crearea centrului EOD,
consolidarea capabilităţilor de management a stocurilor de
muniţii, proiecte care vor contribui la transformarea şi
modernizarea instituţiei de apărare.
- în perioada 26-30 noiembrie 2018, Comandantul Armatei
Naţionale, general de brigadă Igor Cutie, a avut o
întrevedere cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale din
Carolina de Nord, SUA.
Principalele subiecte abordate în cadrul vizitei s-au axat pe
planificarea pe termen lung, cu accent pe elaborarea
planurilor de acţiuni şi strategiile în domeniul apărării.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
În anul 2018, MAE IE a facilitat detaşarea a doi experţi la
Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi
consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali
(EUTM Mali);
Pe parcursul anului 2018, până în prezent, 23 de experţi din
cadrul instituţiilor naţionale au beneficiat de cursuri de
instruire în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare
Comună;
Acordul RM-UE privind procedurile de securitate pentru
schimbul de informaţii clasificate a fost semnat pe 31 martie
2017, la Bruxelles, la moment fiind desfăşurate procedurile
interne necesare pentru punerea în aplicare a Acordului
respectiv;
Totodată, intensificarea dialogului RM-UE în sfera
securităţii şi apărării a fost marcată de continuarea
dialogului cu UE în baza Comunicării comune referitoare la
ameninţările hibride şi de desfăşurarea pe data de 7 iunie
2018, la Chişinău a celei de-a patra reuniuni a consultărilor
bilaterale RM-UE în domeniul Politicii de Securitate şi

schimbul și
protecția
informaţiilor
clasificate,
implementate

2.12.3 Consolidarea şi
dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat cu NATO,
în cadrul formatului
PpP, inclusiv pe
dimensiunea Iniţiativei
de Consolidare a
Capacităţii de Apărare

1
De bază:
Ministerul
Apărării
De suport:
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene;

Permanent

Proiecte de asistenţă
pentru Republica
Moldova în limitele
formatului de
cooperare PpP, în
special
cele ce ţin de Iniţiativa
de
Consolidare a
Capacităţii
de Apărare şi

Apărare Comună a UE (PSAC).
- în perioada 02-08 septembrie 2018, în or. Vicenza, Italia, 1
carabinier a participat la cursul de instruire a ofiţerilor
forţelor poliţieneşti în domeniul managementului crizelor
civile UE;
- în perioada 13 octombrie 2018 – 16 martie 2019, în or.
Florenţa, Italia, 1 carabinier a participat la cursul de
instruire pentru instructorii chinologi în domeniul căutării
armelor/explozibililor;
- în perioada 25-26 octombrie 2018, în or. Lisabona,
Portugalia, 1 carabinier a efectuat o vizită oficială în cadrul
Gărzii Naţionale Republicane cu ocazia desfăşurării
Exerciţiilor tactice EUROGENDFOR;
- în perioada 19-23 noiembrie 2018, 33 carabinieri au
participat la cursul pentru participarea la misiuni
internaţionale;
- în perioada 30 august – 01 octombrie 2018, în Beijing,
Republica Populară Chineză, 1 carabinier a participat la
cursul de instruire privind consolidarea capacităţilor pe
segmentul intervenţiei în cadrul operaţiunilor de salvare;
În scopul consolidării capacităților angajaților Poliției de
Frontieră în domeniul politicii de securitate și apărare
comună, 17 reprezentanții ai IGPF au participat în cadrul a
8 cursuri de instruire în domeniul vizat.
Ministerul Apărării
1) Au fost solicitate, organizate și desfășurate două întâlniri
cu experții internaționali din cadrul echipei DCBI, în
perioada 23-27 iulie 2018 și, respectiv, în perioada 28
octombrie – 01 noiembrie 2018, în cadrul cărora s-au purtat
discuții de consultare privind inițierea și derularea
procesului de transformare militară pe termen lung,
îndeosebi ce ține de elaborarea Planului privind dezvoltarea
capabilităților militare ale Armatei Naționale pentru anii
2019-2030, precum și referitor la funcționarea Direcției
transformare.

Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

Programul „Ştiinţă
pentru Pace şi
Securitate”, aprobate;
Oficiul de legătură
NATO–Republica
Moldova, înfiinţat şi
funcţional

2) În contextul dezvoltării cooperării cu NATO, Ministerul
Apărării a avansat în realizarea unor angajamente asumate,
prin implementarea proiectelor de asistență cu sprijinul
NATO:
a) Unul din proiectele de succes desfăşurate în contextul
NATO Trust Fund DCBI, este Programul de Dezvoltare a
Integrităţii (NATO Building Integrity). Programul
presupune sporirea eficienţei instituţiilor din sectorul de
apărare şi securitate şi, în particular, oferea asistenţei în
consolidarea integrităţii, transparenţei şi reducerea riscurilor
de corupţie în sectorul dat. Astfel, în baza Raportului
NATO de evaluare a integrităţii în sectorul de securitate şi
apărare „Building Integrity Self Assessment and Peer
Review Report”, precum şi în corespundere cu
recomandările înaintate de către experţii NATO BI,
Ministerul Apărării a elaborat şi aprobat în trimestrul I al
anului 2018 deja al doilea Plan de acţiuni privind reducerea
riscului de corupţie în Ministerul Apărării pentru anii 2018
– 2019.
b) Un alt proiect important, NATO/PpP privind distrugerea
pesticidelor şi substanţelor chimice periculoase în Republica
Moldova, a demarat în anul 2003 și a finalizat cu succes în
luna iunie 2018.
În vederea finalizării Proiectului NATO/PpP, în perioada 23
aprilie – 28 iunie 2018, au fost evacuate de pe teritoriul
Republicii Moldova 313 tone de pesticide și substanțelor
chimice periculoase pentru a fi distruse în Polonia.
Substanţele au fost pregătite pentru evacuare de către
o echipă formată din şase militari din cadrul Brigăzii
de infanterie motorizată „Ştefan cel Mare”, împreună
cu reprezentanţi ai companiei E.S. Field Service Veolia din
Marea Britanie. Acesta este ultimul lot din cele 1 269 de
tone de substanțe chimice adunate în 15 depozite centrale
din raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Basarabeasca, Taraclia,
Cahul, Dondușeni, Drochia, Leova, Soroca, Călărași,

Glodeni, Comrat, Edineț, Fălești, Ceadîr-Lunga, Sîngerei
și depozitul raional Ungheni, precum şi mun. Bălți.
c) Cu susținerea partenerilor în special a NATO, Ministerul
Apărării a reușit să realizeze unul din angajamentele
asumate, și anume - Implementarea Rezoluţiei 1325 a
Consiliului de Securitate ONU „Femeile, pacea şi
securitatea”. Un suport considerabil a venit din partea
Institutului pentru Securitate Incluzivă din Washington DC
cu care Ministerul Apărării a conlucrat în cadrul proiectului
Planul Naţional al Republicii Moldova de implementare a
Rezoluţiei 1325 (cooperare posibilă datorită Programului
Ştiinţă pentru Pace şi Securitate al NATO). Astfel, prin
Hotărârea de Guvern nr. 259 din 28 martie 2018 a fost
aprobat Programul naţional de implementare a Rezoluţiei
1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile,
pacea şi securitatea pentru anii 2018 – 2021. Imediat după
intrarea în vigoarea a documentului respectiv a fost elaborat
și aprobat prin ordinul Ministrului apărării nr. 519 din 12
iulie 2018, Planul de acţiuni privind punerea în aplicare în
cadrul Armatei Naţionale a Programului naţional de
implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate
al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru
perioada 2018-2021.
d) Unul din recentele proiecte care a fost lansat pe data de
22 octombrie 2018, la sediul Cartierului General al NATO
la Bruxelles, Belgia, în prezenţa Secretarului General
de Stat al Ministerului Apărării al Republicii Moldova,
şi Secretarului de Stat al Ministerului Afacerilor Interne
al României, Şef al Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă,
proiectul
„Consolidarea
capabilităţilor
în domeniul Medicinii Militare”. Acest proiect prevede
asistenţă tehnică şi de instruire pentru unităţile şi instituţiile
militare din cadrul Armatei Naţionale, inclusiv truse pentru
acordarea primului ajutor medical pe câmpul de luptă.
Proiectul va fi finanţat de România — stat lider, Germania,

Italia şi Turcia.
e) Un alt proiect care continue să de-a rezultate este
Modernizarea învățământului militar (DEEP) în Academia
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” Pe
parcursul anului 2018 au avut loc o serie de activități în
cadrul proiectului în cadrul cărora doctoranzii Școlii
doctorale au beneficiat de asistență consultativă din partea
reprezentanților Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol
I” din România.
f) În contextul iniţierii procesului de implementare a
proiectului privind crearea Centrul de reacţie la incidentele
cibernetice a Forţelor Armate (MAFCERT), pe 13 februarie
2018 la Bruxelles, Belgia a avut loc lansarea oficială a
proiectului MAFCERT. În perioada mai-iunie 2018 au fost
desfăşurate activităţi de instruire a personalului tehnic (total
4 săptămâni, 20 persoane). Ulterior, a fost achiziționate
mobilierul necesar (contribuţia Ministerului Apărării), livrat
în luna august. În septembrie a fost iniţiată reparaţia
încăperii MAFCERT, cu utilarea rețelelor inginerești de
suport: electricitate, ventilaţie, sisteme anti-incendiare şi
securitate fizică.
g) Un alt proiect important pentru RM vital pentru
securitatea statului este și Dezvoltarea capabilităţilor de
atenuare a riscurilor biologice în Republica Moldova. În
cadrul proiectului, pe parcursul anului 2018, au fost
elaborate şi armonizate la cadrul normativ standardele
operaţionale pentru prelevarea probelor, precum elaborat
Planul comun de activitate al Agenţiei NATO pentru Suport
şi Achiziţii, Ministerului Apărării, Centrului Naţional
Sănătate Publică şi Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Totodată, au fost
importaţi reactivi din Spania. De asemenea, este în proces
instalarea laboratorului mobil BSL-3 pe baza unui camion,
care nemijlocit va duce la sporirea mobilităţii laboratorului.
Ulterior, la sfârșitul lunii martie 2019, laboratorul se

preconizează a fi importat în RM.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
În perioada de referinţă, MAEIE a întreprins acţiuni pentru
dezvoltarea dialogului politic şi cooperării practice cu
NATO. În plan politic, interesul major al Republicii
Moldova a fost menţinerea suportului statelor membre
NATO pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a RM,
soluţionarea politică a conflictului transnistrean şi retragerea
forţelor ruse de pe teritoriul RM. Statele NATO au reiterat
în repetate rânduri, inclusiv în Declaraţia summit-ului
Alianţei de la Bruxelles din iulie 2018, suportul pentru
suveranitatea şi integritatea teritorială a RM, i-au solicitat
expres Federaţiei Ruse să-şi retragă forţele de pe teritoriul
RM şi să se angajeze în mod constructiv în procesul de
soluţionare a conflictului transnistrean.
De asemenea, au fost întreprinse acţiuni pentru a beneficia
de Pachetul de asistenţă NATO pentru consolidarea
capacităţilor de apărare şi securitate ale RM (Defence
Capacity Building (DCB)), care constituie un instrument
important de conlucrare în promovarea reformelor şi
dezvoltarea capacităţilor de apărare şi securitate ale RM.
Am beneficiat de suportul experţilor NATO la reformarea
bazei politico-juridice a sectorului de securitate şi apărare.
Respectiv, am elaborat un nou proiect al Strategiei
Securităţii Naţionale. Am elaborat şi aprobat, în iulie 2018,
Strategia Naţională de Apărare a RM, care formulează
obiectivele şi sarcinile în domeniul apărării. În octombrie
2018, a fost aprobată Strategia Militară a RM. După
aprobarea documentelor strategice, în cadrul pachetului
DCB vom desfăşura cu NATO activităţi practice de
dezvoltare a capacităţilor de apărare şi securitate ale RM
care să corespundă cerinţelor timpului, inclusiv reformarea
şi modernizarea forţelor armate ale RM după standardele
euro-atlantice. De asemenea, aliaţii au aprobat decizia de a

include în pachetul DCB un domeniu nou de cooperare şi
anume cel al sporirii rezilienţei şi nivelului de pregătire
pentru situaţii de urgenţă civilă. Se lucrează la nivel de
experţi pentru a conveni posibilităţile concrete de cooperare
în domeniu.
La solicitarea Guvernului RM, în decembrie 2017 a fost
inaugurat Oficiul de Legătură NATO în RM. MAEIE
conlucrează cu Oficiul pentru aprofundarea cooperării RMNATO în cadrul mai multor programe ale Alianţei, în
promovarea diplomaţiei publice ş.a. MAEIE şi Oficiul de
Legătură NATO au organizat în comun ”Zilele NATO în
Republica Moldova” în octombrie – noiembrie 2018, printre
activităţile desfăşurate numărându-se conferinţa cu
genericul "Parteneriatul Republica Moldova - NATO:
realizări şi perspective", seminare cu participarea
formatorilor de opinie, jurnaliştilor, societăţii civile din RM.
Cu suportul NATO, în Republica Moldova au fost
implementate mai multe proiecte în diverse domenii:
- În iunie 2018 a fost finalizată implementarea proiectului
privind distrugerea a 1269 tone de pesticide din RM;
- Crearea Laboratorului de instruire în domeniul securităţii
cibernetice la Universitatea Tehnică din Moldova;
- Elaborarea Planului naţional de acţiuni pentru
implementarea rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate a
ONU cu privire la rolul femeilor în promovarea păcii şi
securităţii;
- Dezvoltarea unui sistem multinaţional de telemedicină
pentru situaţii de urgenţă civilă.
Unele proiecte se află în curs de realizare:
- Proiectul privind dezvoltarea medicinii militare;
- Dezvoltarea capacităţilor de atenuare a riscurilor agenţilor
biologici în Republica Moldova;
- Dezvoltarea capacităţilor de apărare cibernetică ale
Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
A fost dezvoltată cooperarea cu NATO în cadrul Meniului

2.12.4 Dezvoltarea cooperării
bilaterale pe
dimensiunea apărării cu
partenerii
tradiţionali şi evaluarea
posibilităţilor/oportunit
ăţilor de extindere a
cooperării cu alte state

1
De bază:
Ministerul
Apărării
De suport:
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene

Permanent

Număr de acorduri
bilaterale semnate

de Cooperare cu Partenerii (PCM), fiind urmărit scopul
instruirii şi ridicării nivelului de pregătire a experţilor din
RM în diferite domenii. Ministerele şi instituţiile
moldoveneşti au avut posibilitatea să selecteze şi să
participe la conferinţe, seminare, cursuri, exerciţii pe
diferite tematici, fapt ce le-a permis să se familiarizeze cu
experienţe avansate în diverse domenii.
Au fost întreprinse acţiuni pentru implementarea Planului
Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) RM-NATO
pentru 2017-2019. Raportul detaliat privind implementarea
IPAP a fost transmis în octombrie 2018. Pe 23 noiembrie
2018, la Cartierul General NATO, a avut loc Comitetului
reprezentanţilor permanenţi adjuncţi la NATO (DPRC) în
formatul 29 aliaţi + Republica Moldova, la care au
participat Secretarul de Stat al MAEIE şi Secretarul General
de Stat al MAp. A fost discutată cooperarea RM-NATO în
cadrul diferitor programe şi posibilităţile de impulsionare a
acesteia şi de obţinere a asistenţei NATO pentru dezvoltarea
capacităţilor de securitate şi apărare ale RM.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Pe parcursul anului 2018 au fost semnate:
- Acord, întocmit prin schimb de note, între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind
consolidarea capacităţilor instituţionale ale Departamentului
Trupelor de Carabinieri al Republicii Moldova. Semnat la
31.05.2018. În vigoare din 11.07.2018
- Acord suplimentar între Ministerul Apărării al Republicii
Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia
privind cooperarea în domeniul instruirii militare. Semnat la
17.10.2018.
În cadrul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord la Chişinău, în luna octombrie curent, şi-a
început activitatea primul atașat militar britanic – dl Rob
Hall, comandant de escadrilă.
Marea Britanie a acordat expertiză importantă în ceea ce

priveşte reforma sectorului de securitate şi apărare. Experţii
britanici au cooperat intensiv cu Ministerul Apărării al RM
în procesul de elaborare a SDR (Strategic Defence Review).
Participarea militarilor moldoveni la exerciţiul Cambrian
Patrol în perioada 12-21 octombrie 2018 (Ţara Galilor) a
constituit o altă realizare practică a asistenţei britanice în
domeniul militar. Grupul de militari ai Academiei Militare
Alexandru cel Bun, condus de locotenentul major, Stanislav
Șeremetov, a obținut medalia de argint la ediţia din acest an
a exerciţiului militar. Performanța este una impresionantă
nu numai din cauza că militarii noștri au concurat cu alte
133 de echipe din 35 de țări, dar și a faptului că au participat
abia a două oară la acest Exercițiu.
2.13. Eficientizarea sistemului de educaţie, instruire şi cercetări ştiinţifice în domeniul securităţii şi apărării
2.13.2 Evaluarea programelor
2
Permanent
Sistem de instruire
Ministerul Apărării
de instruire militară în
De bază:
militară, evaluat şi
Prin ordinul Ministrului apărării nr.45 din 24.01.18 a fost
scopul dezvoltării şi
Ministerul
perfecţionat
aprobat Conceptul de dezvoltare a corpului de soldaţi,
perfecţionării
Apărării
sergenţi şi subofiţeri.
sistemului de instruire
Prin Directiva nr.1 din 31.01.18 al Şefului Marelui Stat
De suport:
Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei
Ministerul
Naţionale a fost aprobat Programul de instruire a
Afacerilor
subunităţilor evaluate conform CCO (Conceptul
Interne
Capabilităţilor Operaţionale) V.1, preconizat instruirii
unităţilor pentru participarea în misiuni de menţinere a păcii
în cadrul contingentelor multinaţionale.
Prin Directiva nr.3 din 07.02.18 al Şefului Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei
Naţionale a fost aprobată Curriculum-ul pentru cursul de
calificare forţe speciale.
Prin Dispoziţiunea nr.22 din 23.02.18 al Şefului Marelui
Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei
Naţionale a fost aprobat Curriculum-ul pentru cursul armei
geniu şi subunităţilor de deminare (EOD).
Prin Directiva nr.13 din 02.11.18 al Şefului Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei

Naţionale a fost aprobată Programa instrucţiei individuale
iniţiale V.1 şi manualul instrucţiei individuale iniţiale V.1.
Prin ordinul Ministrului apărării nr.650 din 11.09.18 a fost
aprobat Conceptul interoperabilitate, care prevede instruire
conform standardelor moderne a Armatei Naţionale.
Prin ordinul Ministrului apărării nr.728 din 02.10.18 a fost
aprobat Conceptul cu privire la standardizarea militară în
Armata Naţională, care prevede standardizarea conform
principiilor moderne a procesului de instruire a Armatei
Naţionale.

2.13.3

Dezvoltarea şi
consolidarea
sistemului naţional
de cercetări ştiinţifice
în domeniul
securităţii şi apărării

3
De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul
de

Permanent

Proiecte naţionale
de cercetări
ştiinţifice în
domeniul
securităţii şi
apărării,
dezvoltate

Ministerul Afacerilor Interne
Prin ordinul Comandantului Trupelor de Carabinieri nr. 53
din 20.02.2018 a fost aprobat Curriculum-ul pentru
formarea iniţială a efectivului de subofiţeri ai Trupelor de
Carabinieri.
Ulterior, prin ordinul Comandantului Trupelor de
Carabinieri nr. 86 din 02.04.2018 a fost aprobat
Curriculum-ul pentru formarea continuă a efectivului de
subofiţeri ai Trupelor de Carabinieri.
Suplimentar, prin Ordinul MAI nr. 236 din 10.07.2018, au
fost operate modificări la Regulamentul privind formarea
profesională iniţială a personalului cu statut special din
MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr.195 din 18 iunie 2013,
inclusiv în partea ce se referă la formarea profesională a
carabinierilor.
Ministerul Apărării
Pe parcursul semestrului II al anului 2018 au fost elaborate
următoarele:
Articole științifice:
Perju Veaceslav, High precision weapons - defence and
strategies, The Military Academy of Armed Forces
„Alexandru cel Bun”, The Center of Geostrategic, Defense
and Security Studies. Chișinău: 2018.

Informații
și
Securitate

Îndrumări metodice:
Perju Veaceslav, Sofronescu I., Butuc M. Ghid privind
perfectarea raportului la lucrări de cercetare-dezvoltare,
Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 2018.
Plop Larisa, Managementul protecției mediului, Suport de
curs, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 2018,

De suport:
Ministerul
Finanţelor;
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Academia
de Ştiinţe
a Moldovei;
societatea
civilă

Proiecte de cercetare:
A fost elaborat și înaintat la NATO, în programul Science
for Peace and Security Programme, proiectul de cercetare,
cu titlul: „Security environment in Romanian-MoldavianUkraine region: challenges and trends”;
Directori de proiect: dr. conf. I. Sofronescu (AMFA), dr.
conf. F. Cîrciumaru (UNAp, Bucureşti, România).

3.
3.1

3.6

Fortificarea
capacităţilor naţionale
pentru combaterea
terorismului, a
manifestărilor de
radicalism şi
extremism, de
secesionism, a migraţiei
ilegale şi a traficului
ilicit de armament

3
De bază:
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate;
Ministerul
Afacerilor
Interne

Consolidarea integrităţii

2

Permanent

De suport:
Ministerul
Apărării
Permanent

Conferințe științifice:
La data de 06 decembrie 2018 Academia Militară, a
organizat Conferinţa ştiinţifică: „Evoluţia ştiinţe militare în
contextul noilor ameninţări la securitatea naţională şi
regională, cu suportul Academiei de Știință a Moldovei.
Acţiuni de suport în realizarea obiectivelor politicii de apărare
Legislaţia naţională în Ministerul Afacerilor Interne
domeniul prevenirii şi A fost elaborat proiectul Strategiei naționale de prevenire și
combaterii
combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 2019terorismului,
2023, urmând a fi elaborat și planul de acțiuni în acest sens.
revizuită/perfecţionată
;
cadrul juridic
internaţional
în domeniu,
implementat;
interacţiunea dintre
autorităţile publice,
consolidată
Nivel înalt de
Ministerul Apărării

în cadrul sistemului
naţional de apărare

De bază:
Ministerul
Apărării;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
De suport:
alte autorităţi
publice
conform
competenţei

4.1

4.
Elaborarea şi aprobarea
Strategiei militare

integritate în cadrul
instituţiilor
sistemului naţional de
apărare;
angajamente naţionale
în cadrul Programului
„Building Integrity”,
realizate

În baza Raportului NATO de evaluare a integrităţii în
sectorul de securitate şi apărare „Building Integrity Self
Assessment and Peer Review Report”, precum şi în
corespundere cu recomandările înaintate de către experţii
NATO BI, Ministerul Apărării a elaborat şi aprobat Planul
de acţiuni privind reducerea riscului de corupţie în
Ministerul Apărării pentru anii 2016 – 2017, aprobat prin
Ordinul ministrului Apărării nr. 500 din 26.09.2016.
Ulterior, în trimestrul I 2018, reieşind din finalizarea
termenului de acţiune al planului specificat, Grupul de lucru
instituit, în acest sens, a asigurat elaborarea unui nou Plan
de acţiuni privind reducerea riscului de corupţie pentru anii
2018-2019, prin evaluarea integrală a acţiunilor existente
(excluderea celor învechite), precum şi identificarea altor
acţiuni, menite să contribuie la prevenirea actelor de
corupţie şi asigurarea climatului de integritate instituţională
în instituţia de apărare. În acest sens, în luna ianuarie 2018,
Planul a fost aprobat şi analog celui precedent, a fost plasat
pe pagina web oficială a ministerului.
Referitor la activităţile de instruire, în anul 2018, au fost
desfăşurate de comun cu experţi NATO, 8 cursuri, unde au
fost instruite 118 persoane.

Ministerul Afacerilor Interne
A fost aprobat, prin Ordinul DTC nr. 152 din 22.06.2018,
Planul de integritate al Departamentului trupelor de
carabinieri.
Documente de suport pentru Strategia naţională de apărare, elaborate la nivel sectorial
Ministerul
Până la 6 luni după Strategie elaborată,
Ministerul Apărării
Apărării
aprobarea
aprobată şi
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea
Strategiei
implementată
Strategiei Militare a Republicii Moldova şi Planului de
naţionale de
acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2018-2022”, a
apărare
fost avizat de către instituţiile interesate la finele anului
2017 şi a fost supus consultării publice şi expertizei juridice
către data de 05 ianuarie 2018.

4.2

Implementarea
Strategiei militare

Ministerul
Apărării

2018–2025

după 2025, pe un
termen de 5– 10
ani

4.3

4.4

Aprobarea şi
implementarea
Strategiei de reformare
a Trupelor de
Carabinieri

Ministerul
Afacerilor
Interne

Elaborarea, aprobarea şi
realizarea planurilor
sectoriale de
implementare a
Strategiei naţionale de
apărare

Autorităţile
publice cu
responsabilit
ăţi în
domeniul
apărării

2018–2019

În următorul an
fiscal după
aprobarea
Strategiei
naţionale de
apărare

Strategie
implementată:
1) capacităţile
operaţionale curente
ale Armatei Naţionale,
consolidate;
2) noua configuraţie
de forţe, dezvoltată şi
modernizată
Strategie elaborată,
aprobată şi
implementată

Planuri elaborate,
aprobate şi realizate

După aprobarea de către Parlament a Strategiei naționale
de apărare pe data de 19 iulie 2018, proiectul Strategiei
Militarea fost ajustat la strategia respectivă și prezentat
Preşedintelui Republicii Moldova spre avizare (scrisoarea
cu nr. 11/961 din 20 iulie 2018).
Ulterior, proiectul a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern
nr. 961 din 03.10.2018 cu privire la aprobarea Strategiei
Militare a Republicii Moldova şi Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia în anii 2018-2022.
Ministerul Apărării
A fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului nr. 952 din
28.12.2018 cu privire la realizarea Planului de acțiuni al
Ministerului Apărării privind implementarea Strategiei
naționale de apărare și Strategiei militare pentru anii 20182022.

Ministerul Afacerilor Interne
Prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 31 mai 2017 a fost
aprobată Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri
pentru anii 2017-2020 și Planul de acțiuni privind
implementarea acesteia.
Suplimentar, menționăm că, 14 acțiuni au fost realizate, iar
42 de acțiuni sunt în curs de realizare.
Ministerul Apărării
A fost elaborat și aprobat ordinul Ministrului nr. 952 din
28.12.2018 cu privire la realizarea Planului de acțiuni al
Ministerului Apărării privind implementarea Strategiei
naționale de apărare și Strategiei militare pentru anii 20182022.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul Ordinului
ministrului afacerilor interne „Cu privire la realizarea

Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei
naționale de apărare pentru anii 2018-2022”, care, prin
scrisoarea 14/422 din 27.11.2018 a fost coordonat cu
Ministerul Apărării (scr. Nr. 11/1571 din 12.12.2018).
Proiectul Ordinului urmează a fi definitivat și aprobat până
la finele anului 2018.

