
 

 

Notă informativă 

privind asistenţa primită din partea Guvernului SUA  

(FMF, FMS, EDA, EIPC, CSF, etc.) 

 

Colaborarea moldo-americană în domeniul apărării se desfăşoară în baza Memorandumului „Cu 

privire la colaborarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi 

Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii”, semnat la 4 decembrie 1995 precum şi ordinelor 

şi instrucţiunilor interne elaborate în AN.  

Departamentul Apărării al SUA în perioada anilor 1997-2012 a alocat Ministerului Apărării al 

Republicii Moldova granturi în sumă de circa 17,9 milioane dolari SUA, 

FY Initial Allocation Final Allocation 

97 $                 800 000,00 $                           800 000,00 

98 $              1 450 000,00 $                        3 450 000,00 

99 $                 850 000,00 $                        1 250 000,00 

2000 $              1 250 000,00 $                        1 250 000,00 

2001 $              1 493 000,00 $                        1 497 000,00 

2011 EPIC $                 298 000,00 $                           298 000,00 

2002 $              1 250 000,00 $                        1 250 000,00 

2003 $              1 000 000,00 $                        1 000 000,00 

2004 $                 980 000,00 $                           990 000,00 

IRAQ Continget support 

2004 $                 500 000,00 $                           500 000,00 

2005 $                 500 000,00 $                           446 000,00 

2005 CSF $               1 000 000,00 $                        1 000 000,00 

2006 $                  500 000,00 $                           495 000,00 

2007 $                  500 000,00 $                           474 243,00 

2008 $                  500 000,00 $                           470 000,00 

2009 $                  500 000,00 $                           500 000,00 

2010 $                  750 000,00 $                           750 000,00 

2011 $               1 500 000,00 $                        1 497 000,00 

2012  $               1 497 000,00 $                        1 740 000,00 

 

pentru livrarea mijloacelor materiale, patrimoniului şi tehnicii de diverse destinaţii, dintre care, 

granturi cu destinaţie specială şi anume: 

- 1 000 000 dolari SUA pentru desfăşurarea lucrărilor de restaurare a Centrului de Conferinţe din 

incinta Ministerului Apărării.  

Acest grant a rezultat în crearea şi dezvoltarea capabilităţilor AN de a găzdui şi desfăşura 

activităţile pe plan internaţional (exerciţii, conferinţe, seminare, etc.); 

-  298 mii dolari SUA pentru sporirea Capabilităţilor de Menţinere a Păcii (pregătirea bazei 

instructiv-materiale a Centrului de pregătire pentru operaţiuni de menţinere a păcii). 



 

 

Acest grant a rezultat în crearea şi dezvoltarea capabilităţilor de instruire a ofiţerilor de stat major, 

corpului de comandă nivelului inferior precum şi efectivului AN pentru participare la operaţiuni interne şi 

internaţionale de menţinere a păcii;   

-  500 mii dolari SUA în vederea suportului contingentelor detaşate la misiunea din Irak. 

Acest grant a asigurat pregătirea şi detaşarea în operaţiunea post-conflict cu caracter umanitar din 

Irak a 6 contingente mixte (107 militari); 

- 1 000 000 dolari SUA prin intermediul unui nou program „Fondul de Solidaritate a Coaliţiei”, 

ca apreciere a aportului Armatei Naţionale a Republicii Moldova în operaţiunea din Irak. 

Acest grant (realizat parţial) este utilizat pentru dezvoltarea capabilităţilor B.22 de participare la 

OMP internaţionale prin achiziţionarea echipamentului mobil C2 la nivel tactic. 

În acelaşi context în perioada 1999-2009 au fost realizate următoarele proiecte majore 

multianuale: 

- Achiziţionarea tehnicii majore din stocuri de exces ale SUA, suma achitată pentru livrare 85 

000$ (CHEVROLET:  autoturisme -14, microbuze – 10, autovehicule de teren M1009 -30, M1008 – 10, 

autospeciale medicale de tip FORD - 2, camioane de tip M35A2 - 5, remorci - 12, piese de rezervă, 

instrumente, materiale consumabile); 

 Acest grant a contribuit la dezvoltarea capabilităţilor AN de a organiza şi găzdui diferite activităţi 

internaţionale, la dezvoltarea capabilităţilor B.22 de participare la OMP internaţionale (1 contingent Irak) 

precum şi la asigurarea unităţilor AN ce contribuie la operaţiunea de menţinere a păcii în Zona de 

Securitate a RM.  

 Este de menţionat că reieşind din faptul utilizării extensive a acestor capabilităţi pledarea lor la 

operaţiuni internaţionale nu este oportună şi posibilă;   

- Achiziţionarea echipamentului geniu ( mijloace tehnico-materiale de geniu  în sumă de 

145,189 $). 

Acest grant a asigurat dezvoltarea capabilităţilor AN de a contribui la operaţiunile EOD pe 

teritoriul ţării (depistarea şi dezamorsarea obiectelor explozibile de pe timpul al II Război Mondial, 

deminarea terenurilor minate în an.1992 s. Pohreba) precum şi la operaţiuni OMP internaţionale (6 grupe 

EOD în Irak). 

 Este de menţionat că reieşind din faptul utilizării extensive a acestor capabilităţi pledarea lor la 

operaţiuni internaţionale nu este oportună şi posibilă;   

- Achiziţionarea echipamentului protecţie chimică (mijloace tehnico-materiale de protecţie 

chimică în sumă de 88,897$). 

Acest grant a asigurat dezvoltarea capabilităţilor AN de a contribui la operaţiunile de susţinere a 

autorităţilor civile în cazul unei crize complexe cu caracter tehnogen evidenţiată prin dispersarea agenţilor 

CBRN (chimici, biologici, radioactive, nucleare) şi celor toxici (practic capabilităţile contribuie la 

proiectul de reducere a pesticidelor inutilizabile); 

- Achiziţionarea echipamentului şi mijloacelor tehnico-materiale pe serviciul desantare-paraşutare 

(sisteme MC-5) în suma de - 91 592$. 

Acest grant a rezultat în crearea şi dezvoltarea parţială a unor capabilităţi AN de a contribui la 

operaţiunile CT (contra-teror) pe teritoriul ţării precum şi la operaţiuni CT internaţionale (cu 1 grupă SF 

forţelor speciale); 



 

 

- Achiziţionarea echipamentului serviciului alimentar (frigidere casnice – 22 bucăţi); 

 Acest grant a contribuit la dezvoltarea capabilităţilor AN de a se sine-susţine în teatrele de 

operaţiuni (interne, externe); 

 - Achiziţionarea echipamentului serviciului medical video-endoscopic în sumă de – 139,747$. 

 Acest grant a contribuit la dezvoltarea capabilităţilor AN de a organiza examinarea medicală 

calitativă a efectivului preconizat pentru detaşare în operaţiuni internaţionale (ONU, OSCE,Irak); 

- Achiziţionarea echipamentului de comunicaţii: 18 staţii radio portative Harris RF-5800 în sumă 

de - 555 334 $, precum şi 9 complecte de staţii mobile montate pe vehicule şi echipamentul sistemelor de 

comunicaţii a centrelor de comandă şi comunicaţii mobile în suma contractului - 625 982,00 $. 

 Acest grant asigură dezvoltarea capabilităţilor B.22 de participare la OMP internaţionale prin 

desfăşurarea elementelor C2 de comandă şi control,  reţelei radio tactice la nivel de batalion cu acoperirea 

Ariei de Responsabilitate ~ 50x50 km; 

 - Achiziţionarea echipamentului sistemelor informaţionale (calculatoare, servere, proiectoare), 

pentru crearea Registrului de stat a resurselor de mobilizare şi 2 generatoare 30 KWt pentru Batalionul 22 

de menţinere a păcii. Suma contractului - 234 534$. Echipamentul atribuit sistemelor informaţionale a 

fost primit. Se aşteaptă livrarea a 2 generatoare electrice în sumă de 58,000$. 

 Acest grant asigură dezvoltarea capabilităţilor B.22 de participare la OMP internaţionale prin 

desfăşurarea elementelor CSS de sinesusţinere. Componentul informaţional al grantului asigură 

dezvoltarea sistemului C3 de mobilizare a resurselor naţionale; 

 

 

 


