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PLAN DE ACŢIUNI 

privind  implementarea Strategiei Militare Naţionale a Republicii Moldova  pentru anii 2014-2020 

 

Nr. 

d/o 

Acţiuni Subacţiuni Instituţii 

responsabil

e 

Termen- 

limită 

Sursa de finanţare Indicatori de 

rezultat 

1 2 3 4 5 6 7 

 

OBIECTIV I. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR DE APĂRARE PENTRU ASIGURAREA SUVERANITĂŢII ŞI INTEGRITĂŢII 

TERITORIALE A REPUBLICII MOLDOVA  

 

 

1.1. Reformarea sectorului de apărare  

 

Acţiuni prioritare: 

 Perfecţionarea cadrului instituţional şi normativ 

 Consolidarea capacităţilor de analiză şi planificare strategică 

 Instituirea mecanismelor unui control democratic autentic asupra sectorului de apărare 

 Revizuirea sistemului naţional de mobilizare, necesar pentru asigurarea securităţii militare 

 Instituirea unui sistem viabil de informare şi comunicare cu societatea civilă 

 Eficientizarea sistemului de protecţie socială în cadrul Armatei Naţionale 

 

1.1.1 Elaborarea documentelor cadru 

necesare reformei apărării   

 

Elaborarea Codului militar Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

I, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Proiect elaborat şi 

prezentat spre 

aprobare în 

Parlament 

  Elaborarea Cărţii Albe a apărării Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Proiect elaborat şi 

prezentat spre 

aprobare în 

Parlament 
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1.1.2 Ajustarea cadrului instituţional 

în domeniul planificării 

apărării 

 

Elaborarea Metodologiei cu privire la 

procesul de planificare a apărării 
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

II, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Proiect aprobat 

  Elaborarea şi aprobarea Directivei de 

planificare a apărării 
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Directivă elaborată 

şi prezentată spre 

aprobare 

Ministrului 

Apărării 

  Elaborarea şi aprobarea  Programului de 

dezvoltare a capabilităţilor militare pe 

termen mediu 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

I, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Program elaborat 

şi aprobat în 

Guvern 

1.1.3  Dezvoltarea în cadrul Armatei 

Naţionale a capacităţilor de 

colectare şi analiză a 

informaţiei în scopul apărării 

naţionale 

Dezvoltarea capacităţilor instituţionale 

de colectare şi analiză a informaţiei întru 

asigurarea depistării şi analizei 

proceselor şi tendinţelor mediului de 

securitate fluctuant, întru prevenirea 

maximă a deteriorării securităţii militare 

a statului 

 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Asigurarea 

activităţii de 

informaţii militare, 

în vederea 

acoperirii 

necesităţii de 

informaţii necesare 

procesului 

decizional politico-

militar. 
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  Implementarea la nivelul structurilor 

combatante a conceptului ISTAR  

(Informaţii, supraveghere,  identificare 

selectare ţinte, cercetare)  

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2018 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Concept 

implementat în 

unităţile 

determinate 

  Dezvoltarea structurii de cercetări 

ştiinţifice în domeniul informaţional-

analitic, cu capabilităţi de analiză a 

spaţiului geostrategic de interes al 

Republicii Moldova 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2018 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Structura creată 

  Dezvoltarea unei noi arhitecturi a 

structurilor de informaţii de comun cu 

statele partenere. implementarea 

conceptului ASIC (All Sources 

Information Cell) 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Concept ASIC  

implementat 

1.1.4

.  

Implementarea instrumentelor 

de exercitare a controlului civil 

şi democratic asupra sectorului 

de apărare naţională 

Creşterea procentajului de personal civil 

la toate nivelurile ierarhice ale 

aparatului central al Ministerului 

Apărării 

 

 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Raportul dintre 

civili/ militari la 

fiecare nivel 

ierarhic  

  Includerea şi consultarea societăţii civile 

în procesul de elaborare a proiectelor de 

decizii si propunerilor de  politici 

publice în domeniul apărării 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Număr de proiecte 

consultate anual 
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  Conlucrarea activă cu actorii 

responsabili de problematica securităţii 

şi apărării naţionale (Consiliul Suprem 

de Securitate şi Comisia Parlamentară 

securitate naţională, apărare şi ordine 

publică, APC-urile) 

 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Număr de decizii 

adoptate 
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1.1.5

.  

Perfecţionarea sistemului 

actual de mobilizare 

Revizuirea cadrului legal în domeniul 

mobilizării: 

 

1. Legea RM Nr.345-XV din 25.07.2003 

cu privire la apărarea naţională; 

2. Legea RM Nr.1192-XV din 4.07.2002 

privind pregătirea de mobilizare si 

mobilizarea; 

3. Legea RM Nr.1244-XV din 

18.07.2002 cu privire la rezerva Forţelor 

Armate; 

4. Legea RM Nr.1245 din 18.07.2002 cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei; 

5. Legea RM Nr.1384-XV din 

11.10.2002 cu privire la rechiziţiile de 

bunuri şi prestările de servicii în interes 

public; 

6. Legea RM Nr.212-XV din 24.06.2004 

privind regimul stării de urgenţă, de 

asediu şi de război. 

Ministerul 

Apărării; 

Ministerul 

Economiei;  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Cadrul legal ajustat 

  

Nr. de legi 

modificate 

  Revizuirea Planului de mobilizare al 

Armatei Nationale 

 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Plan aprobat 

  Revizuirea şi actualizarea programelor 

de instruire pentru forţele de rezervă 

bazate pe sistemul de mobilizare adoptat 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

II, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Nr. programe 

actualizate 
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  Crearea centrelor de instruire a rezervei 

 

 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV- 2018 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Nr. centre de 

instruire create 

  Generarea rezervei active pe baza de 

contract   

 

 

 Trimestrul 

IV, 2020 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

% rezerva contract 

din structura activa 

  Instituirea unui mecanism de conlucrare 

cu structurile de stat 
Ministerul 

Apărării; 

Ministerul 

Economiei 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

 

 Mecanism instituit 

  Dezvoltarea şi implementarea sistemului 

automatizat de evidenţă a rezerviştilor 
Ministerul 

Apărării  

 

Centrul de 

E_guvernar

e 

Trimestrul 

IV 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Sistem funcţional  

1.1.6

. 
Promovarea imaginii Armatei 

Naţionale în societate 

 

 

 

 

Informarea  cetăţenilor despre activitatea 

AN prin desfăşurarea  proiectelor 

educaţionale şi informaţionale 

 

 

1.  

Ministerul 

Apărării  

 

Permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Nr. activităţi 

desfăşurate  
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  Extinderea şi diversificarea relaţiilor de 

colaborare multilaterală cu 

reprezentanţii mass-media (ex: 

organizarea briefingurilor şi 

conferinţelor de presă) 

Ministerul 

Apărării  

 

Permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Nr. activităţi 

desfăşurate 

 

Nr. comunicate de 

presă despre AN 

cu conotaţie 

pozitivă raportat la 

nr. comunicate cu 

conotaţie negativă 

  Consolidarea capacităţilor instituţionale  

de comunicare 

Ministerul 

Apărării  

 

Permanent  În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Nr. persoane 

instruite 

  Instituirea funcţiilor de ofiţeri de relaţii 

publice în unităţile  militare determinate  

Ministerul 

Apărării  

 

Trimestrul 

I, 2014 

 

 

 

 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

 

 

 

 

Funcţii create, 

Nr. persoane 

  Organizarea evenimentelor în vederea  

 diseminării experienţei statelor neutre 

de participare la eforturile internaţionale 

de menţinere a păcii  

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2016 

 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

Număr de activităţi 

organizate 
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1.1.7 Realizarea unui management 

financiar-contabil performant 

Optimizarea planificării financiare 

 
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2014 

 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Alocarea 

resurselor va fi 

strâns legată de 

bugetul prevăzut 

pentru procesul 

multianual de 

planificare  

  Informatizarea operaţiunilor şi 

componentelor activităţii financiar-

contabile 

 

Ministerul 

Apărării 

 În limitele alocaţiilor 

bugetare 

 

  Implementarea sistemului de plată a 

salariilor conform gradului militar 

deţinut  

Ministerul 

Apărării 

 În limitele alocaţiilor 

bugetare 

 

 

1.2. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale necesare să asigure securitatea militară 

  

 

Acţiuni prioritare: 

 Restructurarea şi reorganizarea forţei 

 Profesionalizarea Armatei Naţionale 

 Modernizarea şi standardizarea pregătirii 

 Formarea şi perfecţionarea militarilor de profesie prin sistemul învăţământului militar 

 Modernizarea capabilitatilor în vederea gestionării eficiente a spaţiului aerian 

 

1.2.1

. 

Realizarea unor structuri 

adecvate, mai compacte şi 

flexibile 

Optimizarea sistemului de comandă şi 

control al AN 
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

II, 

2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

 

Număr de structuri 

restructurate şi 

modernizate  
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  Completarea cu resurse umane a 

unităţilor operaţionale  
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 

2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

 

 100% completat 

1.2.2 Managementul personalului Recalificarea personalului militar în 

vederea reintegrării acestora în 

societatea civilă 

Ministerul 

Apărării 

Permanent  În limitele alocaţiilor 

bugetare şi prin 

proiecte şi programe 

de asistenţă externă 

Număr de militari 

încadraţi anual prin 

contract 

  Dezvoltarea profesională a 

funcţionarilor publici în conformitate cu 

cerinţele actuale 

Ministerul 

Apărării 

Anual În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Procentul instruit 

al funcţionarilor 

publici 

 

1.2.3

. 

Dezvoltarea aspectelor de 

instruire conform standardelor 

internaţionale 

 

Standardizarea procesului de instruire a 

specialiştilor genurilor de arme pentru 

toate categoriile de forţe  

 

 

Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2018 

În limitele alocaţiilor 

bugetare,  

Numărul de 

programe de 

instruire 

(instrucţiuni, 

metodici etc.) 

elaborate şi 

implementate 

  Adaptarea programelor de instruire la 

profilurile de capabilităţi stabilite  
Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2019 

În limitele alocaţiilor 

bugetare,  

Nr. de programe de 

instruire adaptate   

  Trecerea treptată la standardele moderne 

de instruire a efectivului AN şi 

evaluarea subunităţilor potrivit 

Conceptului Capabilităţilor Operaţionale 

(OCC) 

 

 

Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Numărul de 

documente de 

conducere 

(instrucţiuni, 

metodici etc.) 

elaborate; 

 

Număr de 

subunităţi instruite 

potrivit procesului 

de evaluare a OCC 
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  Dotarea cu sisteme de modelare-

simulare şi întrebuinţarea acestora în 

procesul de instruire a specialiştilor 

genurilor de arme şi în cadrul închegării 

subunităţilor şi comandamentelor  

Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2019 

În limitele alocaţiilor 

bugetare şi prin 

proiecte şi programe 

de asistenţă tehnică şi 

financiară externă 

Nr şi tipurile de 

simulatoare 

procurate ; 

 

 Nr. de activităţi de 

instruire 

desfăşurate cu 

folosirea acestora 

1.2.4

. 

Dezvoltarea învăţământului 

militar 

Dezvoltarea (perfecţionarea) 

învăţămîntului militar conform 

standardelor internationale în vederea 

pregătirii corpului de ofiţeri, sergenţi şi 

a subofiţerilor la toate nivelele 

Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

 

  Elaborarea şi implementarea cursului de 

conducere strategică la nivelul politico-

militar 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

I, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Curriculum 

elaborat 

Curs instituit  

  Pregătirea şi instruirea la ciclul III studii 

de doctorat  
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Ciclul III studii de 

doctorat acreditat 

 

Nr. efectiv instruit 

1.2.5

. 

Dezvoltarea domeniului 

ştiinţific militar şi racordarea 

acestuia la cerinţele cadrului 

ştiinţific naţional 

Elaborarea cadrului conceptual privind 

activitatea ştiinţifică în cadrul AN  
Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Concept elaborat 

Plan de Acţiuni 

elaborat 
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1.2.6

.  

Asigurarea controlului 

spaţiului aerian naţional prin 

dezvoltarea capabilităţilor 

naţionale şi prin cooperarea cu 

partenerii străini 

Semnarea Memorandumului  de 

aderarea la sistemul de schimb de date 

cu privire la situaţia aeriană (ASDE)  

precum şi a Acordului tehnic 

Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

Acord şi 

Memorandum 

semnat 

Echipament 

necesar şi canale 

de comunicaţii 

instalate 

  Modernizarea radarelor din dotare 

pentru a spori compatibilitatea lor 

operaţională cu sistemele digitale 

occidentale 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Apărării  

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

 

 

 

Radare 

modernizate 

1.3. Restructurarea  şi modernizarea Armatei Naţionale 

Acţiuni prioritare: 

 

 Asigurarea unui sprijin logistic adecvat, dinamic şi oportun pentru susţinerea forţelor 

 Dezvoltarea  şi modernizarea infrastructurii AN  

 Creşterea calităţii înzestrării atît prin modernizarea unei părţi din echipamentul existent, cît şi prin achiziţii de echipamente noi 

 Modernizarea infrastructurii informaţionale a apărării 
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1.3.1

. 

Modernizarea sistemului 

logistic 

Aducerea în concordanţă sistemului 

logistic al AN cu sistemele logistice ale 

armatelor moderne 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2017 

În limita mijloacelor 

financiare alocate 

pentru perioada 

respectivă 

Sistem logistic 

flexibil, modulat şi 

compatibil  

 

 

 

 Elaborarea unui sistem de mentenanţă, 

pe bază de diagnostic 
Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2019 

În dependenţă de 

volumul alocărilor 

logistice şi financiare 

Sistem de 

mentenanţă 

elaborat şi 

dezvoltat  

  Dezvoltarea unui sistem automatizat  de 

logistică 
Ministerul 

Apărării 

 

 În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

 

 

  Îmbunătăţirea condiţiilor de securitate a 

armamentului şi muniţiilor 

 

 

Ministerul 

Apărării 

 

OI, ONG 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

 

 

Număr de depozite 

recondiţionate/con

struite, anual  

  Distrugerea muniţiilor neutilizate 

 

 

 

Ministerul 

Apărării 

 

OI, ONG 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

 

Număr de muniţii 

neutilizate distruse 

anual 
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1.3.2

. 

Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii AN 

 

Optimizarea infrastructurii prin 

identificarea elementelor de 

infrastructură în exces si valorificarea 

adecvată a obiectivelor militare  

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limita mijloacelor 

financiare alocate  

Elemente de 

infrastructură în 

exces identificate. 

 

Nr. unităţi 

adaptate; 

 

Nr. obiecte 

(bunuri) militare 

conservate sau 

revalorificate 

 

Nr. obiective 

valorificate 

  Folosirea eficientă a facilităţilor acordate 

de iniţiativele (programele) de asistenţă 

externă în vederea dezvoltării 

capabilităţilor declarate prioritare 

Ministerul 

Apărării 

permanent proiecte şi programe 

de asistenţă tehnică şi 

financiară externă 

Gradul  de 

completare cu 

echipamente  

1.3.3

. 

Dezvoltarea unui Sistem de 

comunicaţii şi informatică al 

AN ( SCIAN) modern, unic, 

securizat şi protejat 

Integrarea structurilor AN în spaţiul unic 

informaţional închis al AN 
Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limita alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă,  

SCIAN unic 

funcţional  

 

Numărul unităţilor 

conectate 

  Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii critice determinate a 

SCIAN 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limita alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

Nr.unităţi 

conectate la 

SCIAN 

 

% de TI 

modernizată 
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1.3.4

. 
Dezvoltarea capacităţilor TI în 

cadrul Armatei Naţionale 

 

Integrarea e-Serviciilor existente în 

portalul guvernamental servicii.gov.md, 

precum şi integrarea e-Serviciilor cu 

serviciile de platformă de autentificare 

„M-pass”, semnătură mobilă şi plăţi 

electronice. 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

 

Numărul 

serviciilor 

integrate 

 

Numărul 

certificatelor de 

semnătură mobilă  

  Implementarea serviciului de gestiune 

electronică a documentelor (SIGEDIA) 

Ministerul 

Apărării 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Trimestrul 

III 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

 

Sistem de gestiune 

electronică a 

documentelor 

(SIGEDIA) 

implementat ca 

serviciu 

  Implementarea serviciului electronic 

„Programare on-line în audienţă la 

autorităţile APC”; 

Ministerul 

Apărării 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Trimestrul 

IV 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

 

Serviciul 

electronic 

implementat 

  Pilotarea infrastructurii de staţii de lucru 

virtuale VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure). 

Ministerul 

Apărării 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Trimestrul 

I 

2014 

 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

Numărul de staţii 

virtuale conectate 

  Digitalizarea serviciilor publice Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV 

2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

Numărul de 

servicii publice 

digitizate 
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  Dezvoltarea capacităţii de gestionare a 

resurselor TI 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Numărul resurselor 

TI cu capacităţi 

dezvoltate de 

gestionate 

  Digitalizarea arhivelor şi registrelor de 

pe hârtie şi din formate care nu permit 

dezvoltarea de servicii electronice. 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

II 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

Arhiva Armatei 

Naţionale 

digitizată 

  Dezvoltarea şi asigurarea unui cadru de 

investiţii inteligente în TI 

Ministerul 

Apărării 

2014 - 

2020 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

Cadru de investiţii 

inteligente elaborat 

şi implementat 

  Reingineria (revizuirea) şi automatizarea 

proceselor operaţionale şi de livrare a 

serviciilor publice. 

 

Ministerul 

Apărării 

2020 În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

Numărul de 

procese 

operaţionale 

revizuite şi de 

livrare a serviciilor 

publice 

1.3.5 Dezvoltarea în cadrul Armatei 

Naţionale a capabilităţilor de 

apărare cibernetică 

Armonizarea regulamentelor militare 

(cadrului normativ-legislativ) în 

conformitate cu legislaţia naţională şi 

practicile internaţionale în domeniul 

securităţii cibernetice 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Regulamente şi 

politici aprobate 

  Crearea în cadrul Armatei Naţionale a 

centrului de răspuns la incidentele 

cibernetice (CERT) 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

CERT creat 

  Extinderea capabilităţilor de apărare 

cibernetică pentru suportul 

contingentelor Armatei Naţionale aflate 

în diferite teatre de operaţiuni 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2017 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

capabilităţi 

implementate 
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Dezvoltarea şi implementarea unui 

program de conştientizare şi educaţie a 

efectivului Armatei Naţionale în 

domeniul apărării cibernetice 

Ministerul 

Apărării 

Trimestru 

IV, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Program 

implementat 

 

1.4.  Dezvoltarea sistemului de protecţie socială în cadrul Armatei Naţionale 

 

Acţiuni prioritare: 

 Ajustarea cadrului legal în vederea îmbunătăţirii nivelului protecţiei sociale a militarilor şi membrilor familiilor lor  

 Îmbunăţirea condiţiilor de viaţă, de lucru şi de recreere ale militarilor 

 Sporirea nivelului de protecţie socială a efectivului AN 

 

1.4.1 Ajustarea cadrului legal Revizuirea şi modificarea  actelor 

legislative privind protecţia socială a 

militarilor  

 

Ministerul 

Apărării 

 

Ministerul 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

numărul actelor 

normative adoptate 

 

1.4.2 Dezvoltarea Parteneriatelor 

Publice Private şi a altor 

contracte investiţionale în 

vederea asigurării efectivului 

AN cu locuinţe 

Implementarea parteneriatului public-

privat (PPP) de construire a fondului 

locativ de serviciu  

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

Partenerul Privat Nr. militari 

asiguraţi cu spaţiu 

locativ de serviciu 

  Iniţierea şi dezvoltarea altor proiecte 

investiţionale în vederea obţinerii 

spaţiului locativ de serviciu şi 

construirea spaţiului locativ individual la 

preţuri preferenţiale 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

Sursele financiare ale 

investitorului 

Proiecte 

identificate şi 

aprobate  

 

Nr. militari 

asiguraţi cu spaţiu 

locativ 

 



 

 

  

17 

1.4.3

. 

Respectarea drepturilor 

militarilor 

Asigurarea respectării drepturilor 

militarilor de instruire  în instituţiile 

civile de învăţământ din ţară mediu de 

specialitate, superior, postuniversitar, la 

secţiile serale sau frecvenţă  redusă în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

Ministerul 

Apărării 

Anual În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Număr de efectiv 

instruit 

 

OBIECTIV II.  ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR CORESPONDENTE MENŢINERII PĂCII ÎN ZONA DE SECURITATE, PÎNĂ LA 

MODIFICAREA FORMATULUI ACTUAL AL FORŢELOR MIXTE DE MENŢINERE A PĂCII 

 

2.1. Menţinerea şi dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale de participare cu un contingent militar în cadrul Forţelor Mixte de Menţinere a 

Păcii, în Zona de Securitate  

Acţiuni prioritare: 

 Instruirea militarilor detaşaţi în contingentul Armatei Naţionale din cadrul Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii din Zona de Securitate; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de efectuare a serviciului în cadrul contingentului Armatei Naţionale din Forţele Mixte de Menţinere a Păcii 

2.1.1 Profesionalizarea 

contingentului de militari ai 

Armatei Naţionale detaşaţi în 

Zona de Securitate 

Instruirea centralizată continuă a 

militarilor preconizaţi pentru detaşarea 

în  Forţele Mixte de Menţinere a Păcii  

Ministerul 

Apărării 

permanent 

 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Numărul de ofiţeri 

instruiţi 

  Creşterea ponderii militarilor prin 

contract  în  Forţele Mixte de Menţinere 

a Păcii 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

creşterea 

numărului de 

militari prin 

contract  în 

proporţie de 100 % 

2.1.2 Îmbunătăţirea condiţiilor de 

efectuare a serviciului militar 

în Zona de Securitate 

Îmbunătăţirea infrastructurii aflate în 

folosinţa contingentului Armatei 

Naţionale din cadrul Forţelor Mixte de 

Menţinere a Păcii 

  

 

Ministerul 

Apărării 

 În limitele alocaţiilor 

bugetare 

- reparaţiile şi 

construcţiile 

efectuate în cadrul 

infrastructurii 

militare din Zona 

de Securitate 

  Echiparea militarilor AN din ZS cu 

tehnica si echipament modern de 

efectuare a serviciului militar 

Ministerul 

Apărării 

 În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Gradul de 

completare cu 

echipamente 
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2.2. Participarea de comun cu alte structuri guvernamentale la procesul de 

soluţionare paşnică a conflictului din stînga Nistrului 

2.2.1

. 

Participarea la îmbunătăţirea 

cadrului de cooperare cu 

autorităţile regimului de la 

Tiraspol 

Îmbunătăţirea relaţiilor cu instituţia 

militară a autorităţilor regimului de la 

Tiraspol 

Ministerul 

Apărării 

permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

- numărul de 

întîlniri şi alte 

activităţi comune 

desfăşurate; 

- numărul de 

proiecte comune 

desfăşurate 

  Identificarea programelor de 

reamplasare şi/sau de perfecţionare a 

personalului militar şi a celui de 

securitate din regiunea transnistreană     

Ministerul 

Apărării 

 

MAIEIE 

permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Nr. instruiri pentru 

personalul militar 

şi a celui de 

securitate din 

regiunea 

transnistreană     

2.2.2

. 

Acordarea asistenţei necesare, 

în limita prevederilor 

legislaţiei în vigoare,  

autorităţilor şi populaţiei din 

Zona de Securitate  

Îmbunătăţirea cadrului de cooperare cu 

autorităţile publice locale 
Ministerul 

Apărării 

permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

- numărul de 

întîlniri 

desfăşurate; 

- acţiunile directe 

desfăşurate în 

vederea sprijinirii 

autorităţilor locale 

  Acordarea sprijinului necesar către 

populaţia locală 
Ministerul 

Apărării 

permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

- numărul de 

întîlniri 

desfăşurate; 

- numărul de 

acţiuni desfăşurate 

în vederea 

ajutorării 

populaţiei locale 
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  Îmbunătăţirea relaţiilor cu organizaţiile 

locale de veterani şi ONG-urile care 

reprezintă populaţia tînără a regiunii 

Ministerul 

Apărării 

permanent În limitele alocaţiilor 

bugetare 

- numărul de 

întîlniri 

desfăşurate; 

- facilităţile şi/sau 

sprijinul acordat de 

Ministerul Apărării 

organizaţilor locale 

de veterani şi 

tineret. 

2.2.3

. 

Continuarea eforturilor de 

transformare a actualei 

operaţiuni de menţinere a păcii 

într-o misiune multinaţională 

de observatori civili sub 

mandat internaţional 

 

 

 

 Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene;   

Ministerul 

Apărării;  
Cancelaria 

de Stat  

 

Trimestrul 

IV, 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de 

reuniuni, 

conferinţe 

internaţionale 

Număr de 

întrevederi cu 

partenerii 

internaţionali 

 

OBIECTIV III.  SPORIREA CONTRIBUŢIEI ARMATEI NAŢIONALE LA STABILITATEA REGIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ  

 

3.1. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale de participare la  misiuni şi operaţii internaţionale  

Acţiuni prioritare: 

 Sporirea participării personalului AN la eforturile internaţionale de menţinere a păcii 

 Sporirea participării militarilor la exerciţiile multinaţionale  
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3.1.1

. 

Participarea AN la eforturile 

internaţionale de menţinere a 

păcii 

Elaborarea unui nou proiect de lege ce 

va reglementa participarea Republicii 

Moldova la misiuni si operatiuni 

internationale  

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

I, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Lege aprobată 

  Operaţionalizarea unităţilor/subunităţilor 

Armatei Naţionale declarate pentru 

participare la operaţii internaţionale de 

menţinere a păcii 

  

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

I, 2014 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Subunităţi/unităţi 

operaţionalizate 

  Asigurarea  nivelului de participare a 

militarilor moldoveni în misiunile 

pacificatoare ale ONU şi de gestionare a 

crizelor sub egida UE 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Apărării 
 

Anual În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

Aproximativ 15 

ofiţeri / an  

3.1.2

. 

Sporirea participării militarilor 

la exerciţiile multinaţionale  

 

Asigurarea nivelului de participare a 

militarilor moldoveni la exerciţiile 

multinaţionale, pînă la implicarea 

tuturor unităţilor operaţionale al AN 

 

Ministerul 

Apărării 

Trimestrul 

IV, 2019 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

Nr. participări 

3.2. PROMOVAREA RELAŢIILOR RECIPROC AVANTAJOASE ŞI EDIFICAREA UNOR PARTENERIATE STRATEGICE CU 

ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE  

 

Acţiuni prioritare: 

 Obţinerea instrumentelor şi practicilor necesare pentru edificarea unui sector de securitate naţional funcţional 

 Intensificarea implicării RM la eforturile globale, regionale şi subregionale de promovare a stabilităţii şi a securităţii internaţionale  

 Participarea la misiunile din cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) 

 Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO 

 Cooperarea cu partenerii regionali /strategici în vederea dezvoltării capacităţilor naţionale de pregătire şi gestionare a situaţiilor excepţionale  

 Cooperarea cu partenerii regionali /strategici în domeniul dezvoltării potenţialului ştiinţific şi tehnic 
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3.2.1

. 

Intensificarea cooperării cu UE 

pe linia Politicii Externe şi de 

Securitate Comună (PESC) şi 

Politicii de Securitate şi 

Apărare Comună (PSAC) 

Participarea la iniţiativele şi proiectele 

UE 

( ex: European Defence Agency)  

 
 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Acorduri semnate 

3.2.2 Consolidarea şi dezvoltarea 

relaţiilor de parteneriat cu 

NATO 

Implementarea Planului Individual de 

Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) 

Republica Moldova – NATO  

MAEIE 

Ministerul 

Apărării,  

Etc. 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare 

Număr de 

obiective din 

responsabilitatea 

AN care sunt 

implementate 

conform 

calendarului 
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  Aderarea RM la Iniţiativa NATO  de 

consolidare a integrităţii în sectorul de 

securitate 

Ministerul 

Apărării 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

GL la nivel 

naţional 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

I, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

Acord semnat 

 

Chestionar de 

autoevaluare 

completat şi 

aprobat de NATO 

 

 

 

3.2.3

. 

Cooperarea în domeniul 

ştiinţific pentru pace şi 

securitate 

Realizarea fazei a treia a proiectului de 

distrugere a substanţelor chimice şi 

pesticidelor 

Ministerul 

Apărării 

 

Ministerul 

Mediului şi 

Ecologiei 

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de asistenţă 

tehnică şi financiară 

externă 

% pesticide 

distruse 
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3.2.4

. 

Asigurarea egalităţii de gen în 

sfera securităţii, ordinii de 

drept şi serviciului militar în 

cadrul AN  

 

Transpunerea în practică a „Rezoluţiei 

1325 a Consiliului de Securitate al ONU 

privind rolul femeilor în asigurarea păcii 

şi securităţii”  

Ministerul 

Apărării 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

OSCE  

Trimestrul 

IV, 2016 

În limitele alocaţiilor 

bugetare, proiecte şi 

programe de 

asistenţă tehnică şi 

financiară externă 

Cadrul normativ 

elaborat /amendat  

Numărul de femei 

participante pentru 

prevenirea şi 

reglementarea 

conflictelor, 

operaţiunilor de 

menţinere a păcii, 

dezarmare, 

demobilizare şi 

reintegrare 

 

 

 

 

 

OBIECTIV IV. ACORDAREA DE SPRIJIN AUTORITĂŢILOR CIVILE ÎN CAZ DE URGENŢE SAU PRIN ACŢIUNI CU 

CARACTER UMANITAR 

 

 

4.1. Perfecţionarea cadrului instituţional şi normativ 

 

 

Acţiuni prioritare: 

 Ajustarea cadrului legal şi instituţional privind implicarea AN la acordarea de sprijin autorităţilor civile 

 Eficientizarea mecanismului de conlucrare cu autorităţile civile în caz de urgenţe 
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4.1.1

. 

Revizuirea cadrului legal şi 

instituţional privind 

participarea  AN la acordarea 

de sprijin autorităţilor civile  

Elaborarea proiectului de amendare a 

cadrului legislativ privind mecanismele 

de implicarea AN la acordarea de sprijin 

autorităţilor civile 

Ministerul 

Apărării 

Ministerul 

Afacerilor 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Cadrul normativ 

elaborat /amendat  

 

  Elaborarea proiectelor de acte normative 

pentru ajustarea cadrului normativ intern 
Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

I, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Cadrul normativ 

elaborat  

4.1.2 Instituirea mecanismului de 

cooperare interdepartamentală 

Dezvoltarea reţelei informaţionale 

privind cooperarea interdepartamentală  

Ministerul 

Apărării 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Trimestrul 

I, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Reţea 

informaţională 

funcţională 

  Ajustarea mecanismelor de cooperare cu 

instituţiile abilitate conform legislaţiei  

Ministerul 

Apărării 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Mecanism 

funcţional 

4.2.  Dezvoltarea capabilităţilor AN de acordare a sprijinului necesar autorităţilor civile în caz de urgenţă 

Acţiuni prioritare: 

 Consolidarea capabilităţilor  AN necesare pentru acordarea de sprijin autorităţilor civile  

 Dezvoltarea şi menţinerea acestor capabilităţi 

 

 

4.2.1

. 

Dezvoltarea capabilităţilor AN 

de acordare a sprijinului 

necesar MAI şi SIS, altor 

autorităţi publice în cazul 

declarării stării de urgenţă 

Crearea a două grupe mobile de 

transmisiuni (de nivel pluton) capabile 

să asigure legătura cu două raioane de 

acţiuni 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

 Grupe create 
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  Crearea unei formaţiuni mixte de 

logistică capabile să asigure în condiţii 

de campanie acţiunile unei structuri de 

forţe  

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Formaţiune creată 

(de nivel companie 

– 100 persoane) 

  Crearea capabilităţilor de transport 

necesare pentru transportarea 

personalului structurii de forţe în număr 

de 100 persoane. 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Capabilităţi create 

4.2.2 Dezvoltarea capabilităţilor AN 

de a acorda sprijinul 

autorităţilor publice centrale şi 

locale la lichidarea 

consecinţelor calamităţilor 

naturale şi a avariilor 

tehnogene de mari proporţii 

Dispunerea în stare funcţională a 

capabilităţilor declarate pentru: 

 

1) executarea misiuni de cercetare şi 

prelucrare specială a teritoriului şi 

tehnicii; 

2) instalarea de poduri mobile 

mecanizate pentru asigurarea restabilirii 

căilor de acces; 

3) evacuarea populaţiei în caz de 

inundaţii de mari proporţii; 

4) desfăşurarea  în condiţii de campanie  

o tabără pentru evacuarea temporară a 

populaţiei (100-150 persoane) şi să 

asigure funcţionarea acesteia; 

5) evacuarea populaţiei şi a bunurilor 

materiale a acesteia. 

Ministerul 

Apărării 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

În limitele alocaţiilor 

bugetare. 

Capabilităţi 

funcţionale  

 


