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RAPORT 

cu privire la activitatea Ministerului Apărării pentru 100 zile  
(februarie – mai 2015) 

 

PRIORITĂŢI 

Ministerul Apărării realizează obiectivele politicii apărare în corespundere cu Programul de 

Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, direcţionate spre: 

1. consolidarea cooperării cu UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC); 

2. continuarea cooperării cu NATO în scopul fortificării capacităţilor de apărare a statului;  

3. consolidarea relaţiilor şi participarea consecventă în activitatea organizaţiilor internaţionale, 

regionale şi subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, OCEMN, SEECP, ICE, 

GUAM etc.) pentru promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale, îmbunătăţirea imaginii şi 

sporirea credibilităţii Republicii Moldova în cadrul acestora şi pe arena internaţională, precum 

şi asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de modernizare şi 

integrare europeană a ţării: 

- promovarea participării Republicii Moldova la misiunile internaţionale de gestionare a 

crizelor, desfăşurate sub egida UE, ONU şi OSCE; 

4. perfecţionarea cadrului legal şi instituţional, necesar pentru continuarea reformării sectorului 

de apărare naţională;   

5. crearea unui mecanism integrat de planificare a securităţii şi apărării naţionale. Consolidarea 

capacităţilor de management al securităţii şi apărării naţionale în situaţii de criză; 

6. profesionalizarea Armatei Naţionale, inclusiv prin creşterea ponderii militarilor prin contract; 

7. dezvoltarea şi fortificarea unor capabilităţi noi ale Armatei Naţionale pentru îndeplinirea 

misiunilor sale constituţionale; 

8. revizuirea structurii, atribuţiilor, responsabilităţilor şi a modului de luare a deciziilor în 

guvernarea sistemului de securitate şi apărare naţională. 

 

REALIZĂRI 

Capitolul II: POLITICA EXTERNĂ, SECURITATEA ŞI APĂRAREA 

Subcapitol A. Politica externă  

Acţiunea I. Consolidarea cooperării cu UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare 

Comună (PSAC). 

Realizări: 

            În contextul implementării Acordului-cadru de participare a Republicii Moldova la operaţiunile de 

gestionare a crizelor ale UE,  Republica Moldova a fost invitată să participe, în calitate de ţară terţă, la 

misiunea UE nou-creată de consiliere militară în Republica Centrafricană (European Military Advisory 

Mission EUMAM). Acest aspect a fost discutat şi în cadrul întrevederii Prim-ministrului RM cu Înaltul 

Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate (27 februarie curent, Bruxelles), în 

urma căreia a fost luată decizia de participare a Republicii Moldova în cadrul acestei misiuni. În scopul 

realizării acestei decizii, Ministerul Apărării a identificat şi instruit persoana-candidată pentru detaşare din 

cadrul Armatei Naţionale, precum şi a identificat resursele financiare necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de participare în Misiunea EUMAM. Urmare a negocierilor purtate cu Fondul de 

Încredere (statele participante: Lituania, Ungaria, Letonia şi Marea Britanie), destinat asistării statelor 

Parteneriatului Estic în acoperirea cheltuielilor legate de participare în Misiunea EUMAM (cu excepţia 

achitării diurnelor), în data de 10 aprilie curent, Ministerul Apărării a semnat un Acord cu Mecanismul de 

sponsorizare al ţărilor Parteneriatului Estic angajate în activităţile PSAC cu privire la folosirea 

fondurilor. Totodată, Ministerul Apărării a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la 

detaşarea reprezentantului Armatei Naţionale în misiunea EUMAM, ulterior fiind remis spre aprobare 

Guvernului.   
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  Tot la acest capitol se înscrie şi participarea reprezentantului Ministerului Apărării la cea de-a patra 

reuniune a Panelului Parteneriatului Estic privind cooperarea în domeniul PSAC, precum şi în cadrul unui 

seminar cu tematica: „CSDP missions and operations in support of the Security Sector Reform” (19-20 

martie 2015, Belgia) în vederea planificării  activităţilor pentru anul 2015, precum şi discutării aspectelor 

organizatorice ce ţin de desfăşurarea Cursului de orientare PSAC care va avea loc în perioada 01-05 iunie 

curent la Chişinău.  

Impactul scontat: Prin participarea la Misiunea EUMAM, Republica Moldova va avea 

oportunitatea de a se manifesta în calitate de furnizor de securitate şi partener de încredere în menţinerea 

şi consolidarea păcii şi securităţii internaţionale. Totodată, cooperarea Republicii Moldova în cadrul 

Parteneriatului Estic reprezintă instrumentul-cheie în: (1) sporirea participării contingentului RM la 

misiunile şi operaţiunile de menţinere a păcii şi de gestionare a crizelor organizate sub egida UE, cu statut 

de stat-membru; (2) dezvoltarea capabilităţilor necesare în domeniu; (3) impulsionarea reformelor în 

sectorul de securitate şi apărare; (4) consolidarea cooperării în domeniul securităţii internaţionale etc. 

Totodată, prin prisma Panelului PSAC al Programului de Lucru al Platformei Parteneriatului Estic nr. 1 

„Democraţie, Bună guvernare şi Stabilitate” pentru anii 2014-2017, aprobat la 17 octombrie 2013, 

Ministerul Apărării are oportunitatea de a-şi spori imaginea pe arena europeană, în calitate de partener de 

încredere, de a fi parte la diverse instrumente/activităţi ce ţin de asigurarea securităţii în zona UE, de a 

stabili, dezvolta şi consolida relaţiile de cooperare cu instituţiile similare ale statelor UE şi PE în diverse 

domenii de activitate de interes comun prin diseminarea cunoştinţelor, celor mai bune practici etc. 
 

Acţiunea II. Continuarea cooperării cu NATO în scopul fortificării capacităţii de apărare a 

statului. 

Realizări: 

În contextul dezvoltării ariilor de cooperare cu NATO, Republica Moldova a fost invitată să adere 

la două Iniţiative ce vizează Platforma de Interoperabilitate şi Consolidara Capacităţilor de Apărare 

(DCB), lansate de Alianţă în cadrul ultimului Summit NATO (Ţara Galilor,04-05.09.2014). În vederea 

asigurării participării Republicii Moldova la iniţiativele respective, Ministerul Apărării, în comun cu 

Consiliul Suprem de Securitate, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a elaborat 

Documentul de Concept DCB ulterior fiind  remis, prin canale diplomatice, spre examinare experţilor 

NATO. În acest document sunt trasate aspectele prioritare de dezvoltare a capacităţilor de apărare ale 

Republicii Moldova. Urmare vizitei experţilor NATO la Ministerul Apărării (05-08 mai 2015), aceştia s-

au expus pozitiv asupra conţinutului documentului, propunerile adiţionale de îmbunătăţire a acestuia 

urmând a fi ulterior reflectate într-un raport separat care va fi pus la dispoziţia Ministerului Apărării.            

În scopul dezvoltării cooperării cu partenerii de dezvoltare, Ministerul Apărării, împreună cu 

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Republica Moldova implementează, în perioada 

martie – iulie curent, proiectul „Consolidarea aptitudinilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor de 

securitate şi cooperarea practică dintre Republica Moldova şi NATO”.  Scopul acestui proiect este de a 

contribui la sporirea gradului de înţelegere de către mass-media din ţara noastră a subiectelor ce vizează 

problemele de securitate şi apărare în Republica Moldova, parteneriatul dintre NATO şi Republica 

Moldova: provocări şi beneficii. Proiectul este divizat în trei etape. Astfel, la prima etapă, care s-a 

desfăşurat pe 30-31 martie curent la CID NATO, jurnaliştii au fost instruiţi de reprezentanţi ai structurilor 

responsabile de domeniul de securitate şi apărare, dar şi de experţi în comunicare din cadrul Serviciului 

de Presă al NATO. La cea de-a doua etapă, care a avut loc pe 03 aprilie curent la poligonul Dănceni, 

jurnaliştii au participat la antrenamentele militarilor care vor fi detaşaţi în misiunea KFOR. Proiectul se 

va finaliza cu o vizită de documentare a jurnaliştilor în Kosovo în perioada iunie-iulie în funcţie de 

agenda Diviziunii de Diplomaţie Publică a NATO şi KFOR. Activitatea respectivă se înscrie în 

Programul Naţional de Implementare a Planului IPAP RM-NATO 2014-2016, precum şi în Strategia de 

Informare în domeniul Apărării şi Securităţii Naţionale 2012-2015.  

Impactul scontat: Prin participarea la iniţiativele Platformei de Interoperabilitate şi de 

Consolidare a Capacităţilor de Apărare (DCB), Republica Moldova va beneficia de asistenţă în analiza 
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capacităţilor naţionale curente de apărare, precum şi va obţine sprijin pe segmentul educaţie şi instruire 

din partea partenerilor NATO. 

Prin implementarea proiectului „Consolidarea aptitudinilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor 

de securitate şi cooperarea practică dintre Republica Moldova şi NATO”,  cetăţenii noştri vor avea 

oportunitatea de a înţelege mai bine semnificaţia şi importanţa cooperării Republicii Moldova cu NATO, 

precum şi necesitatea participării Republicii Moldova în misiunile internaţionale.   

 

Acţiunea III. Promovarea participării Republicii Moldova la misiunile internaţionale de 

gestionare a crizelor, desfăşurate sub egida UE, ONU şi OSCE. 

Realizări: 

1. Asigurarea rotaţiei contingentului Armatei Naţionale pentru participare în Misiunea de 

menţinere a păcii din Kosovo (KFOR)  a fost un alt obiectiv al Ministerului Apărării pe parcursul 

perioadei de raportare. Astfel, în corespundere cu prevederile Hotărârii Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 268 din 01 noiembrie 2013, Ministerul Apărării a asigurat selectarea şi pregătirea pentru 

detaşare a celui de-al treilea contingent militar în Misiunea din Kosovo (KFOR III) planificată pentru luna 

iunie curent. 
 La momentul actual, Armata Naţională participă în operaţii/misiuni sub mandat internaţional cu 17 militari, 

dintre care:  

-  2 observatori militari în cadrul Misiunii ONU din Cote d`Ivoire; 

  - 1 observator militar în cadrul Misiunii ONU din Liberia; 

  - 3 ofiţeri (1 de stat major operaţii aeriene şi 2 de legătură) în cadrul Misiunii ONU din  

                Sudanul de Sud; 

  - 1 ofiţer de legătură în cadrul Misiunii ONU din Kosovo; 

 - 3 ofiţeri (2 observatori militari şi 1 ofiţer de stat major) în cadrul misiunii ONU din Republica 

Centrafricană; 

 - 2 ofiţeri de stat major în cadrul Departamentului ONU pentru operaţii de menţinere a păcii din 

New York, SUA; 

 - 1 ofiţer de deminare în cadrul Oficiului OSCE din Tadjikistan; 

 - 1 ofiţeri de stat major în cadrul Misiunii OSCE de planificare din Ucraina; 

             - 1 ofiţeri de stat major în cadrul Misiunii OSCE de monitorizare din Ucraina; 
- 2 observatori militari în cadrul Misiunii OSCE la punctele de trecere ale frontierei ruso-ucrainene de la 

Gukovo şi Doneţk. 

Impactul scontat. Prin participarea la aceste misiuni, Republica Moldova are oportunitatea de a 

se manifesta în calitate de furnizor de securitate şi partener de încredere în menţinerea şi consolidarea 

păcii şi securităţii internaţionale. Totodată, participarea militarilor moldoveni la astfel de misiuni 

contribuie la menţinerea/sporirea aptitudinilor profesionale şi interoperabilităţii acestora, precum şi 

asigură un supliment financiar la bugetul personal.  

 

Subcapitol B: securitate şi apărare 

 

Acţiunea IV. Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional, necesar pentru continuarea 

reformării sectorului de apărare naţională.   

Realizări: 

Ministerul Apărării, pe parcursul perioadei de raportare, a întreprins acţiunile necesare în vederea 

continuării procesului de ajustare şi de definitivare a legislaţiei în domeniul apărării şi a documentelor 

de politici, necesare pentru continuarea reformării şi eficientizării activităţii Armatei Naţionale, 

promovarea serviciului militar prin contract, precum şi intensificarea măsurilor de protecţie socială 

a militarilor şi membrilor familiilor lor. 

Un prim pas în acest sens a fost crearea a două grupuri de lucru pentru ajustarea cadrului legislativ 

existent în domeniul apărării naţionale, aprobate prin ordinul Ministrului Apărării nr. 173 din 07.04.2015 
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„Cu privire la executarea prevederilor Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-

2018”, precum şi Decizia Consiliului Suprem de Securitate din 23.03.2015.  

 Astfel, au fost  elaborate şi înaintate spre avizare internă propuneri de modificare a următoarelor 

acte legislative şi normative: 

- Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (republicarea legii cu 

introducerea unui capitol ce se referă la planificarea apărării, ajustarea normelor legale în domeniul 

apărării naţionale şi planificării);  

- Legea nr.1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate (modificarea şi 

completarea prevederilor cu privire la majorarea vârstei pentru rezerva Forţelor Armate); 

- Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei 

(modificarea şi completarea prevederilor cu privire la stabilirea gradelor militare, echivalarea gradelor 

militare cu categoriile de calificare a funcţionarilor publici, modificarea vârstei de încadrare în serviciul 

militar prin contract); 

- Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (modificarea şi completarea 

prevederilor cu privire la îmbunătăţirea pachetului social al militarilor şi al membrilor familiilor lor);  

- Hotărârea Parlamentului nr.679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale 

şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării (modificarea şi completarea 

prevederilor cu privire la structura generală a Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării, 

precum şi creşterea treptată a efectivului Armatei Naţionale către anul 2020);  

- Legea nr. 440 din  27.07.2001 cu privire la zonele economice libere (completarea cu prevederi de 

ordin militar ce se referă la Aeroportul Internaţional Mărculeşti); 

- proiectul de Lege privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale 

(elaborarea propunerilor pe componenta detaşării militarilor). 

 Totodată, Ministerul Apărării este în proces de elaborare a următoarelor acte normative ce se referă 

la aspectul militar, şi anume: 

- proiectul Hotărârii de Guvern privind stabilirea cazurilor de alimentare a efectivului Armatei 

Naţionale pe timp de pace; 

- proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale 

Guvernului, în special Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele 

Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941 din 17 august 2006; precum şi Hotărârea Guvernului 

nr.561 din 2 august 2012 Cu privire la asigurarea cu echipament a efectivului Armatei Naţionale pe timp 

de pace. 

Concomitent, o atenţie sporită a fost acordată şi domeniului managementului resurselor umane, 

acţiunile fiind îndreptate spre ajustarea cadrului legislativ prin elaborarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (amendamente la Legea nr. 1244 din 18.07.2002 „Cu 

privire la rezerva Forţelor Armate”, Legea nr. 1245 din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor 

pentru apărarea Patriei” şi Legea nr. 162 din 22.07.2002 „Cu privire la statutul militarilor”). Totodată, în 

scopul omagierii veteranilor, Ministerul Apărării a elaborat Legea privind instituirea medaliei 

comemorative „70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de-al Doilea Război mondial”, aprobată 

ulterior prin Hotărârea Parlamentului nr. 49 din 03.04.2015. 

   În contextul procesului de reformare a sectorului de securitate şi apărare naţională, ministrul 

apărării a participat la Seminarul „Reforma sectorului de securitate”, care a avut loc în perioada 04-

07 mai curent, la Centrul European de Studii în domeniul Securităţii George C. Marshall din Garmish, 

Germania. Activitatea a avut ca scop analiza progreselor naţionale pe domeniul reformei de securitate, 

evaluarea riscurilor la adresa securităţii naţionale, rolul şi implicarea diferitor factori de decizie 

în revizuirea Strategiei Securităţii Naţionale etc. De asemenea, în cadrul seminarului, au fost discutate 

cele mai bune practice în domeniul vizat, importanţa parteneriatului public privat în securitatea 

cibernetică, dar şi importanţa reformei de securitate şi apărare în contextul integrării europene. 
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Impactul scontat: Odată cu ajustarea şi punerea în aplicare a acestor acte legislative şi normative, 

cadrul juridic al sectorului naţional de apărare va fi ajustat în corespundere cu rigorile actuale ce va duce 

la: (1) facilitarea derulării în continuare a procesului de reformare a Armatei Naţionale (2) stabilirea 

modalităţii de întrebuinţare a forţelor destinate apărării (capabilităţile militare) în vederea executării 

misiunilor stabilite, (3) îmbunătăţirea pachetului social al militarilor, statutului militarilor, obligaţiei 

militare, serviciului militar, (4) optimizarea structurii organizatorice a Armatei Naţionale şi a instituţiilor 

Ministerului Apărării etc. 

 

Acţiunea V. Crearea unui mecanism integrat de planificare a securităţii şi apărării naţionale. 

Consolidarea capacităţilor de management al securităţii şi apărării naţionale în situaţii de criză. 

Realizări: 

Instituirea mecanismului integrat de planificare a apărării naţionale este un alt obiectiv trasat de 

Ministerul Apărării. Astfel, urmare a analizei efectuate a cadrului legislativ naţional existent în domeniul 

apărării naţionale, Ministerul Apărării a iniţiat procesul de revizuire şi ajustare a Legii nr. 345-XV din 25 

iulie 2003 cu privire la apărarea naţională. Legea respectivă va cuprinde un capitol nou ce se referă la 

planificarea apărării: principalele norme legale în domeniul apărării naţionale şi planificării, armonizarea 

procesului de planificare a apărării cu sistemul de planificare strategică etc. 

Totodată, în această perioadă au fost intensificate activităţile de întărire a colaborării dintre 

componentele Forţelor Armate (Armata Naţională şi Departamentul Trupelor de Carabinieri). Astfel, în 

conformitate cu indicaţiile Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forţelor Armate a 

fost desfăşurat procesul de actualizare (revizuire) a planurilor de mobilizare ale Forţelor Armate şi 

componentelor sale. În acest scop, în Marele Stat Major al Armatei Naţionale a fost constituit un Grup de 

lucru privind actualizarea (revizuirea) planurilor de mobilizare, cu implicarea specialiştilor din cadrul 

direcţiilor şi secţiilor Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major, inclusiv şi a reprezentanţilor 

Departamentului Trupelor de Carabinieri.  

În contextul consolidării capacităţilor de management al securităţii şi apărării naţionale în situaţii 

de criză, în perioada vizată au fost intensificate exerciţiile de conducere a maşinilor de luptă, a tragerilor 

de luptă de zi şi noapte, efectuate din armamentul individual, dar şi din tehnica de luptă sau artileria din 

dotare. În acest sens, în scopul evaluării nivelului de pregătire a efectivului Armatei Naţionale pentru 

îndeplinirea misiunilor stabilite, precum şi de interoperabilitate cu  structurile Departamentului Trupelor 

de Carabinieri şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, în data de 21 aprilie curent, la Centrul de instruire militară al Brigăzii de infanterie motorizată 

„Moldova” din Bălţi a avut loc Exerciţiul tactic cu trageri de luptă „Scutul Nordic-2015”. La acest 

exerciţiu a participat Prim-ministrul RM care a dat o apreciere pozitivă celor peste 500 de militari ai  

Armatei Naţionale şi celor 50 de colaboratori ai Departamentului Trupelor de Carabinieri şi Serviciului 

protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale din cadrul MAI antrenaţi în acest exerciţiu, a capacităţilor 

operaţionale a tehnicii militare şi armamentului din dotare. 

De asemenea, la 08 aprilie curent, a fost organizată o vizită de documentare la Brigada 2 

Infanterie Motorizată a Armatei Naţionale a Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi 

ordine publică. 

Impactul scontat: Odată cu instituirea mecanismului integrat de planificare a apărării, sistemul de 

planificare şi bugetare a apărării va fi în concordanţă cu sistemul de planificare bugetară al Republicii 

Moldova. Totodată, desfăşurarea unor astfel de exerciţii comune va contribui la sporirea nivelului de 

pregătirii a componentelor Forţelor Armate în situaţii de criză.     

 

Acţiunea VI.  Profesionalizarea Armatei Naţionale, inclusiv prin creşterea ponderii militarilor 

prin contract. 

Realizări: 

În contextul schimbărilor climatului de securitate în regiune, precum şi în baza evaluărilor 

efectuate privind consolidarea capacităţii de apărare a statului, Ministerul Apărării a decis renunţarea 
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(tergiversarea) la procesul de trecere la serviciul militar prin contrat, păstrând sistemul mixt de 

încorporare. Concomitent, în scopul sporirii atractivităţii serviciului militar în rândul tinerilor concetăţeni, 

Ministerul Apărării şi-a îndreptat atenţia asupra necesităţilor curente ale militarilor şi soluţionării 

problemelor zilnice cu care se confruntă aceştia. Într-un timp destul de restrâns au fost realizate o serie de 

activităţi în vederea promovării serviciului militar prin contract, în rezultatul cărora au fost încadraţi 120 

militari în bază de contract, precum şi a fost obţinută creşterea cu 140 a numărului unităţilor de personal 

din cadrul Armatei Naţionale, finanţate din surse bugetare. De asemenea, pentru completarea funcţiilor 

vacante cu militari prin contract, au fost desfăşurate măsuri de sporire a atractivităţii serviciului militar 

prin contract, inclusiv prin realizarea unor campanii de informare (în licee, şcoli profesionale, colegii, 

catedre militare din cadrul instituţiilor superioare de învăţământ), precum şi stabilirea conlucrării cu 

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Impactul scontat: Urmare a acţiunilor întreprinse, va spori atractivitatea serviciului militar prin 

contract în rândul tinerilor concetăţeni, va creşte numărului militarilor prin contract în cadrul Armatei 

Naţionale. 
   

Acţiunea VII.  Dezvoltarea şi fortificarea unor capabilităţi noi ale Armatei Naţionale pentru 

îndeplinirea misiunilor sale constituţionale. 

Realizări: 

Tehnica de luptă din dotare se aduce şi se menţine în stare de funcţionare datorită eforturilor 

întreprinse de către specialiştii tehnicieni din unităţile militare. La moment, ca urmare a realizării 

Planului de restabilire şi asigurare a capabilităţilor de luptă ale Armatei Naţionale, aproximativ 90% din 

activele (armamentul şi tehnica militară) forţelor operaţionale au fost restabilite. În perioada vizată au fost 

restabilite 19 unităţi de armament,  09 unităţi de tehnică auto şi 15 unităţi de tehnică blindată. 

Pentru menţinerea şi dezvoltarea capabilităţilor subunităţilor operaţionale, necesare pentru 

desfăşurarea operaţiunilor (acţiunilor de luptă) de apărare, în cadrul unităţilor militare s-au desfăşurat 

reviste de front a tehnicii militare.  

Totodată, Ministerul Apărării a întreprins acţiunile necesare în vederea fortificării procesului de 

instruire după standardele moderne. Astfel, în scopul evaluării nivelului de pregătire a subunităţilor pentru 

rotaţia trupelor în cadrul misiunilor internaţionale, în perioada 10-28 februarie 2015, 50 militari ai 

Armatei Naţionale au participat la Exerciţiul Internaţional „Mission Readiness Exercise”, desfăşurat la 

Centrul Multinaţional Întrunit de Instruire Hohenfels din Germania. De asemenea, pentru menţinerea 

capacităţii operaţionale a structurilor şi îndeplinirea cerinţelor specifice de interoperabilitate 

şi standardizare ale Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene, 26 militari ai Armatei Naţionale au 

participat la Exerciţiul multinaţional „Wind Spring 15”, desfăşurat în perioada 16-30 aprilie curent la 

Centrul Administrativ Aerian „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa, Romania. La momentul actual (09 

mai-06 iunie), în Germania se desfăşoară un alt exerciţiu internaţional de anvergură cu genericul 

„Combined Resolve IV”, care întruneşte 4700 militari din Albania, Azerbaidjan, Bulgaria, Croaţia, Cehia, 

Danemarca, Italia, Letonia, România, Statele Unite ale Americii, Serbia, Muntenegru, dintre care 35 

militari sunt din Republica Moldova. Acest exerciţiu este condus de forţele terestre americane dislocate 

în Europa (USAREUR) şi are drept scop aplicarea tehnicilor de antrenament virtuale, dar şi un exerciţiu 

cu muniţie reală. Totodată, în vederea studierii principiilor de organizare a suportului logistic conform 

standardelor NATO, 11 militari ai Armatei Naţionale au participat, în perioada 04-15 mai curent, 

la Exerciţiul multinaţional  „LOGEX 15”, desfăşurat la Centrul de Instruire şi Simulare al Armatei Sârbe 

din Belgrad, Serbia.  

Impactul scontat: Odată cu dezvoltarea şi fortificarea capabilităţilor Armatei Naţionale va spori 

capacitatea de reacţie la situaţii de criză, de executare a misiunilor sale constituţionale, precum şi va 

creşte numărul militarilor instruiţi pentru participare în cadrul  misiunilor internaţionale şi nu în ultimul 

rând însuşi prestigiul Armatei Naţionale la nivel internaţional. 
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Acţiunea VIII. Revizuirea structurii, atribuţiilor, responsabilităţilor şi a modului de luare a 

deciziilor în guvernarea sistemului de securitate şi apărare naţională 

Realizări: 

Pe parcursul perioadei de raportare a fost  iniţiat procesul de ajustare a statelor de organizare a 

structurilor unor instituţii subordonate Ministerului Apărării (Centrul medicină preventivă (CMP) Spitalul 

Clinic Militar Central (SCMC) şi Clubul Sportiv Central al Armatei (CSCA)), precum şi a unor unităţi 

militare ale Armatei Naţionale, cum ar fi: Baza militară de instruire a Armatei Naţionale (Bz.MI AN) şi 

IP “Centru de Cultură și Istorie Militară” (IP CCIM). La fel, numărul funcţiilor combative din cadrul 

Armatei Naţionale a crescut cu circa 15 % din totalul funcţiilor stabilite pentru militarii Armatei 

Naţionale.  

Impactul scontat: Optimizarea procesului de organizare a structurilor subordonate Ministerului 

Apărării va avea un impact benefic în contextul procesului de reformare a sectorului de apărare.   

 

PERSPECTIVE: 

În contextul procesului de reformare a sectorului naţional de apărare, pentru următoarea perioadă 

obiectivele politicii de apărare ale Ministerului Apărării vor fi direcţionate spre:  

  continuarea procesului de ajustare a legislaţiei în domeniul apărării şi a documentelor 

de politici, necesare pentru continuarea reformării şi eficientizării activităţii Armatei 

Naţionale; 

 promovarea serviciului militar prin contract, precum şi intensificarea măsurilor de protecţie 

socială a militarilor şi membrilor familiilor lor; 

  promovarea participării Republicii Moldova la misiunile internaţionale de gestionare a 

crizelor, desfăşurate sub egida UE, ONU şi OSCE; 

 implementarea angajamentelor asumate în cadrul UE pe linia Politicii de Securitate şi 

Apărare Comună şi  NATO pe fortificarea capacităţilor de apărare a statului; 

 impulsionarea relaţiilor de cooperare cu organizaţiile internaţionale de profil, instituţiile de 

apărare ale altor state, precum şi extinderea cooperării cu partenerii externi de dezvoltare în 

scopul dezvoltării capabilităţilor Armate Naţionale etc.     

  

PROVOCĂRI: 

Constatăm că pe parcursul perioadei de raportare Ministerul Apărării a întreprins măsurile de 

rigoare în vederea realizării adecvate şi eficiente a sarcinilor stabilite în Programul de Activitate al 

Guvernului Republicii Moldova 2015-2018. Totodată, se menţionează că calitatea executării reformei 

militare, în mare măsură depinde şi de resursele financiare, iar bugetul actual alocat sectorului de apărare 

nu este pe deplin suficient pentru realizarea obiectivelor propuse. Reieşind din acest considerent, 

Ministerul Apărării mizează pe susţinerea Guvernului Republicii Moldova în realizarea misiunii ce-i 

revine – dezvoltarea unui sistem de apărare modern şi eficient, capabil să asigure securitatea militară a 

ţării şi să contribuie la consolidarea stabilităţii în plan regional şi internaţional.  

 

  

 


