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Permiteţi-mi să Vă prezint spre atenţia Dvs. proiectul Strategiei militare a 

Republicii Moldova. 

Acest proiect a fost elaborat în conformitate cu Programul Guvernului 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie Bunăstare” şi derivă din prevederile 

Strategiei Securităţii Naţionale.  Proiectul dat a fost bazat pe recomandările 

Analizei Strategice a Apărării ajustate pe parcursul acestui an, în special pe 

opţiunii optime de dezvoltare a capabilităţilor necesare executării misiunilor 

Armatei Naţionale ale Republicii Moldova.  

 



2 

 

 
  

La baza Strategiei stă cadrul politico-juridic La Nivel Naţional: Constituţia 

Republicii Moldova, Concepţia Securităţii Naţionale, Strategia Securităţii 

Naţionale, Analiza Strategică a Apărării, Program de Guvernare „Integrarea 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, precum şi La Nivel Internaţional: 

Acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană de stabilire a cadrului 

pentru participarea Republicii Moldova în operaţiunile Uniunii Europene de 

gestionare a crizelor, Programul „Parteneriat pentru Pace” şi principalele 

mecanisme de realizare a acestuia. 

Prezenta Strategie constituie documentul principal, care specifică activitatea 

Armatei Naţionale şi prezintă baza conceptuală pentru Ministerul Apărării al 

Republicii Moldova în elaborarea planurilor şi programelor de dezvoltare şi 

modernizare a capabilităţilor militare. Totodată, Strategia stabileşte noţiunile ce ţin 

de apărarea naţională şi structura organizaţională militară.  

 



3 

 

 
 

Rolul strategiei este de a analiza mediu de securitate şi  de a identifica 

potenţialele riscuri şi ameninţări de natură militară la adresa securităţii naţionale, 

de a defini obiectivele militare naţionale, de a folosi concepte strategice necesare 

pentru îndeplinirea acestor obiective şi de a stabili sarcinile Armatei Naţionale a 

Republicii Moldova, capabilităţile şi cerinţele pentru executarea acestora, de a 

prezintă structura de comandă şi structuri de forţă pentru asigurarea apărării.  

 

 



4 

 

 
 

În partea sa introductivă Strategia conţine o analiză a Mediului internaţional 

de securitate, care este într-o continuă transformare, determinată de profunde 

evoluţii politice, social-economice, demografice şi militare. În prezent, 

probabilitatea izbucnirii unei confruntări militare majore (interstatale), la nivel 

european, este minimă. Totuşi, există riscuri regionale şi locale, nemilitare şi 

militare, dificile de prevăzut şi apreciat şi care, în anumite condiţii, ar putea evolua 

în ameninţări şi, mai apoi, în conflicte greu de gestionat. 

 

Republica Moldova este situată la intersecţia intereselor politice şi 

economice a ţărilor din regiune în poziţia geografică de vecin apropiat cu 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunea Europeană, fiind, 

totodată, parte a Comunităţii Statelor Independente.  

 

Deşi mediul internaţional de securitate se caracterizează prin predominarea 

ameninţărilor asimetrice, totuşi, ameninţările militare clasice persistă în 

continuare. 
Schimbările din cadrul mediului strategic de asemenea pot impune 

redefinirea obiectivelor şi priorităţilor de securitate militară a ţării, cea ce va avea 

ca efect revizuirea activităţilor planificate.  

Principalele riscuri ar fi: ameninţările militare clasice (război) şi 

asimetrice (terorismul, retractarea actorilor importanţi din acordurile actuale de 

control a armamentului convenţional, răspândirea ilicită a armamentului 

convenţional),existenţa unui teritoriu necontrolat de autorităţile constituţionale 

ale Republicii Moldava, nerezolvarea conflictului îngheţat în raioanele de est ale 

Republicii Moldova.  
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Alţi factori de risc eminent la adresa securităţii Republicii Moldova sunt: 
persistenţa conflictelor îngheţate în bazinul Mării Negre, ce afectează securitatea 

regională sub diferite forme; multiplicarea modalităţilor de manifestare şi 

răspândire a terorismului, precum şi diferitele forme ale extremismului; 

proliferarea armelor de distrugere în masă; riscurile terorismului cibernetic.  

 

Prezenţa unui contingent militar străin şi existenţa unui impunător 

arsenal de armament şi muniţii, aflat în afara controlului autorităţilor Republicii 

Moldova, poate, la rândul lor, zădărnici securitatea şi apărarea naţională 
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Bazîndu-se pe interesele naţionale Strategia prezintă obiectivul fundamental 

al politicii de apărare – de respingere agresiunii îndreptate împotriva Republicii 

Moldova şi de apărare a intereselor naţionale pentru asigurarea securităţii 

naţionale în limitele şi condiţiile legii; citează Misiunea de baza a Armatei 

Naţionale. 
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În scopul asigurării intereselor naţionale reieşind din misiunile definite în 

Strategia Securităţii Naţionale, şi prin aplicarea prevederilor Analizei Strategice a 

Apărării s-au stabilit următoarele obiective militare strategice (se enumără de pe 

slide). 
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Strategia stabileşte Căile şi modalităţile de atingere a obiectivelor militare 

strategice, prin întrebuinţarea Armatei Naţionale pentru realizarea obiectivelor 

militare naţionale şi   direcţia în care aceasta va fi structurată sunt descrise şi 

definite prin conceptele strategice : 

 

Pentru asigurarea avertizării preventive, se va crea un sistem naţional de 

colectare, analiză şi distribuire a informaţiei ce ţine de aspectul politico-militar. 

 

Pornind de la faptul că Republica Moldova este stat independent, suveran şi 

neutru, capacitatea de descurajare a potenţialilor agresori este o opţiune cea mai 

plauzibilă pentru Republica Moldova şi este imperativ necesară pentru asigurarea 

apărării naţionale a statului. 

 

În cazul că capacităţile de descurajare nu au efectul scontat asupra deciziei 

potenţialilor agresori este necesar de a reacţiona prompt la situaţia creată, bazîndu-

se pe avertizarea din timp, reacţia rapidă şi flexibilă a forţelor cu capacitate 

permanentă de intervenţie, riposta avansării agresorului prin creşterea graduală a 

forţelor principale şi a celor din rezervă. 

 

Pentru menţinerea şi dezvoltarea capabilităţilor defensive credibile, vor fi 

întreprinse toate măsurile posibile,  cu alocarea resurselor necesare pentru 

menţinerea sistemului naţional de apărare la un nivel adecvat, ţinînd cont de 

evaluarea obiectivă a mediului de securitate şi de principiul suficienţei defensive.  

 

 Conform conceptului de angajarea internaţională Armata Naţională va 

spori contribuţia de participare în operaţiile de sprijin a păcii şi stabilizare. Un rol 
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aparte în acest context o capătă diplomaţia militară, care în condiţiile 

transformărilor, permanente şi imprevizibile devine un instrument de lucru, o parte 

activă a politicii statale şi un actor important pe scena actorilor internaţionali.  

 

Principalul element generator de forţă al Armatei Naţionale îl reprezintă 

factorul uman. Actualul sistem de îndeplinire a serviciului militar obligatoriu 

reprezintă o modalitate costisitoare de completare cu efectiv. Profesionalizarea 

graduală se va desfăşura prin creşterea ponderii militarilor prin contract, astfel 

încât, în următorii ani, Armata Naţională să devină pe deplin profesionalizată şi 

interoperabilă. 
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Activitatea Armatei Naţionale se efectuează în conformitate cu prevederile 

stipulate în Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia naţională în vigoare. 

Sarcinile strategice ale Armatei Naţionale derivă din misiunea de bază a 

Armatei Naţionale, obiectivele politicii de apărare şi priorităţile acesteia, hotărîrile 

organelor de conducere abilitate, din evoluţia mediului de securitate, precum şi din 

obiectivele militare strategice stabilite prin prezenta Strategie. 

Ca parte componentă a sistemului naţional de apărare şi în vederea creşterii 

eficienţei acestui sistem, Armata Naţională va planifica, pe termen scurt şi mediu, 

un complex de măsuri şi activităţi pentru executarea următoarelor sarcini (se 

enumără de pe slide). 

În acest sens Armata Naţională va moderniza capabilităţi militare pentru 

asigurarea securităţii statului, transformând treptat sistemul mixt de serviciu militar 

în cela profesional, îndeplinind misiunile în Zona de securitate, pînă la modificarea 

formatului şi contribuind activ la operaţii internaţionale de pacificare.  
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Capabilităţile militare ale Armatei Naţionale trebuie să corespundă 

cerinţelor legate de îndeplinirea întregii game de misiuni strategice încredinţate. 

Acestea vor prevedea capabilităţi de răspuns la un număr de scenarii ce derivă din 

potenţialele ameninţări şi riscuri cu caracter militar. Pentru aceasta, Armata 

Naţională va dezvolta şi perfecţiona capabilităţi de conducere militară la toate 

nivelurile de comandă, de executarea a operaţiunilor pe dimensiunile terestre şi 

aeriene, de colectare, analiză şi distribuire a informaţiei militare, de asigurare 

multilaterală a  acţiunilor forţelor sistemului de apărare, de contribuire în creştere 

la realizarea obiectivelor statului pe plan internaţional prin participare la operaţii de 

pacificare. 
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Pentru a îndeplini misiunile ce revin Armatei Naţionale vor fi întrunite 

Cerinţe Operaţionale din diferite domenii de activitate a AN. Pentru racordarea la 

cerinţele stabilite se vor elabora Doctrine moderne la toate niveluri (strategic, 

operativ, tactic), elaborate în baza cerinţelor stabilite la nivel internaţional; se va 

instituţionaliza sistem eficient de planificare bazat pe capabilităţi, armonizat cu 

sistem de planificare şi bugetare al întregului sector de securitate; se va desfăşura 

sprijin informaţional credibil; se va ajusta structură organizatorică flexibilă cu 

proporţii optime între categoriile de forţe şi genurile de armă şi cele din rezervă; se 

va dezvolta sistem eficient de comandă, control, comunicaţii, calculatoare şi 

informaţie cu delimitarea clară a atribuţiilor diferitor niveluri; se va desfăşura 

instruirea individuală şi colectivă adecvată pentru acoperirea spectrului de misiuni 

militare aliniată spre cerinţele de interoperabilitate; se va stabili suport logistic 

multilateral şi flexibil; AN se va dota cu armament, platforme şi sisteme de luptă 

moderne compatibile în cadrul forţelor sistemului naţional de apărare, între 

categoriile de forţă şi genurile de armă; se va atrage atenţia deosebită la 

dezvoltarea liderilor la toate nivelurile de conducere militară cu studii respective şi 

capacităţi eficiente de conducere a acţiunilor militare şi organizare a proceselor de 

instruire; se va selecta, încadra şi pregăti personalul militar profesional capabil şi 

motivat pentru executarea misiunilor de luptă pe timp de pace şi război; se va 

dezvolta infrastructură adecvată pentru dislocarea şi instruirea forţelor, precum şi 

cea de suport multilateral militar şi cel de ordinea socială.  

Transpunerea în practică a prevederilor acestei Strategii impune o creştere 

reală a fondurilor prin majorarea bugetului anual alocat pentru apărarea statului de 

la  0,5% pînă la 1% din PIB în perioada 2014- 2020.  

Cuantumul anual al bugetului de apărare se va stabili în funcţie de priorităţile 

Planului de Acţiuni privind implementarea Strategiei Militare a Republicii 
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Moldova pentru anii 2014-2020 şi Programului de Dezvoltare a capabilităţilor 

militare pe termen mediu. 

Aceasta este cea mai bună opţiune pentru Republica Moldova şi, în acelaşi 

timp, un element realist de stabilitate pentru procesul de planificare. În aceste 

condiţii, strategia alocării resurselor va viza, simultan, două aspecte fundamentale. 

În primul rând, fondurile vor fi repartizate, cu prioritate, pentru programele care 

asigură realizarea următoarelor obiective pentru perioada 2014-2017: 

• Profesionalizarea Armatei Naţionale  

• Crearea unei rezerve pe contract   

• Operaţionalizarea Grupărilor tactice (nivel Batalion) 

• Contingent militar pregătit pentru participarea în operaţiuni de menţinere a  păcii 

(nivel Batalion) 

• Asigurarea supravegherii spaţiului aerian naţional  

• Elementele de susţinere de luptă  

• Capacităţi suficiente de instruire 

• Îmbunătăţirea protecţiei sociale  

• Implementarea programului fondului locativ  

• Restabilirea infrastructurii militare  

În al doilea rând, o direcţie prioritară va fi echilibrarea bugetului în 

privinţa alocării resurselor.  

Alocarea resurselor va fi strâns legată de implementarea opţiunii de 

planificare, recomandată de documentul Analizei Strategice a Apărării (ASA), 

precum şi de bugetul prevăzut pentru procesul de planificare. În aceste condiţii, în 

anul 2014 bugetul Ministerului Apărării va aloca 45% pentru personal, 40% pentru 

operare şi mentenanţă, 15% pentru achiziţii majore. Se estimează că, pînă în anul 

2020, ponderea cea mai mare a bugetului să fie direcţionată pentru achiziţii şi 

cheltuieli operaţionale. 

În condiţiile actuale bugetare, un rol important în cea ce priveşte alocarea 

resurselor pentru dezvoltarea capabilităţilor militare necesare joacă cooperarea 

militară internaţională, care se realizează inclusiv şi sub diferite forme de 

asistenţa internaţională. În acest sens, se cere organizarea corelării şi sincronizării 

minuţioase a procesului de asistenţă şi gestionarea eficientă a resurselor obţinute de 

la parteneri în conformitate cu priorităţile stabilite.   
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În condiţiile legislaţiei în vigoare, Strategia cuprinde direcţii de dezvoltare în 

domeniul apărării naţionale pe termen scurt şi mediu.  

Strategia se va implementa prin intermediul Planului de Acţiuni privind 

implementarea Strategiei Militare a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020.  
Planul va conţine obiective majore şi acţiuni prioritare, majoritatea acestora 

va purta caracter public, iar unele vor fi clasificate, acestea vor viza realizarea 

obiectivelor Programului de Dezvoltare a capabilităţilor militare pe termen 

mediu, care vor fi elaborate o dată cu aprobarea Strategiei.  

Rolul de monitorizare a procesului de implementare al Strategiei se atribuie 

Consiliului Suprem de Securitate. Ministerul Apărării va informa, semestrial, 

Consiliul Suprem de Securitate despre mersul implementării Strategiei.  

Procesul de implementare al Strategiei va cuprinde două faze: 

 

 Prima fază (pe perioada anilor 2014 - 2017) va fi concentrată pe orientarea 

resurselor către restabilirea capabilităţilor operaţionale la nivelul cerinţelor iniţiale, 

pentru asigurarea dezvoltării capabilităţilor de descurajare a potenţialilor agresori 

inclusiv prin atingerea interoperabilităţii a forţelor sistemului naţional de apărare şi 

partenerii internaţionali. 

 

Finalităţi scontate. Activităţile desfăşurate în cadrul primei etape vor avea un 

efect determinant pentru restabilirea capabilităţilor militare şi fundamentarea 

instituţională a asigurării sociale a militarilor. În acest sens, trebuie de menţionat 

faptul că un rol decisiv îl va avea implementarea cu succes a programelor sociale 

pentru militari şi membrii familiilor lor, lucru care va contribui direct la menţinerea 

în serviciu a personalului existent de militari prin contract, precum şi la mărirea 

gradului de atractivitate a serviciului militar în societate. Efectuarea unor lucrări de 
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recondiţionare şi modernizare a tehnicii de radiolocaţie va contribui la sporirea 

capabilităţilor de supraveghere a spaţiului aerian al ţării. 

 

Faza a două (pe perioada anilor 2017-2020) se va concentra, în special, pe 

realizarea cerinţelor operaţionale complete a forţelor, prin modernizarea 

armamentului şi tehnicii de luptă, asigurându-se capabilităţile suficiente pentru 

îndeplinirea misiunilor stabilite. 

Fazele procesului se întrepătrund, iar termenul limită pentru executarea lor 

se poate  modifica în funcţie de alocarea fondurilor suplimentare.  

 

Finalităţi scontate. Activităţile desfăşurate în cadrul etapei a doua vor 

contribui la profesionalizarea subunităţilor operaţionale, instruirea subunităţilor de 

rezervă, sporirea capabilităţilor de participare la operaţiuni internaţionale de 

menţinere a păcii, iniţierea programelor de achiziţii pe termen lung şi restabilirea 

infrastructurii militare. Totodată, iniţierea programelor de achiziţii a armamentului 

şi a tehnicii militare pe termen lung vor permite efectuarea reînzestrării a unor 

subunităţi operaţionale (Regimentul rachete antiaeriene, Batalionul cu destinaţie 

specială, Batalionul 22 de menţinere a păcii). 
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În concluzii Strategia prezintă viziunea politico-militară actuală şi de 

perspectivă privind dezvoltarea Armatei Naţionale. Pentru executarea acestei 

Strategii, Armata Naţională va trece printr-un amplu proces de reformare şi 

modernizare. 

 

Deşi formarea şi dezvoltarea Armatei Naţionale 2020 este costisitoare, 

actualul mediu de securitate permite totuşi Ministerului Apărării să realizeze acest 

obiectiv, menţinând un nivel adecvat al capacităţii de ripostă.  

 

Stabilirea noii structuri de forţe, modernizarea, profesionalizarea, 

standardizarea pregătirii şi raţionalizarea achiziţiilor constituie cea mai bună 

opţiune în condiţiile impuse de tranziţie.  
 

Logistica trebuie să-şi adapteze capabilităţile la scopurile şi obiectivele 

cuprinse în această strategie, printr-un sprijin adecvat pentru susţinerea forţelor. 

 

Infrastructura trebuie să aibă capacitatea de a susţine sistemul militar necesar 

asigurării apărării militare a ţării.  

 

Resursele  apărării,  incluzând  personalul, mijloacele  financiare, 

tehnologice,  ştiinţifice,  materiale  şi  de altă  natură  alocate  de către  stat,  

determină  cantitativ şi  calitativ alcătuirea  forţelor  şi  dotarea  cu  armament şi  

tehnica  de  luptă necesară pentru  apărarea  ţării.     

 

 


