
                                                                                                                                                                                                          APROBAT  

                                                                                                                        prin ordinul Ministrului apărării                                                     

al Republicii Moldova nr. 590   

                                                                                                                                                                                                              din 22 decembrie 2014 

 

PLANUL  

activităţilor de bază ale Ministerului Apărării pentru anul 2015  

Prezentul plan reprezintă documentul de bază al activităţii Ministerului Apărării pentru anul 2015, care asigură ierarhizarea 

realizării sarcinilor şi obiectivelor, reflectate în documente de politici, precum şi monitorizarea, evaluarea şi identificarea lacunelor în 

capacităţi şi instrumente/metode pe care le va utiliza subdiviziunile Ministerului Apărării în vederea îndeplinirii acestora. Acest plan a 

fost elaborat pentru o perioadă de un an, în conformitate cu prevederile: 

 Liniilor Directoare cu privire la planificarea apărării pentru anii 2015-2016;  

 Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană 

pentru anii 2014-2016; 

 Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014-2016; 

 Obiectivelor de parteneriat asumate de RM în cadrul Procesului de Planificare şi Revizuire a Parteneriatului 

(PARP); 

 Legislaţia naţională în vigoare (Legea contabilităţii,  Legea privind procesul bugetar etc. ) 

Ca rezultat al evaluării implementării politicilor de apărare în anul 2014, subdiviziunile Ministerului Apărării vor activa în 

asigurarea continuităţii şi consecvenţei realizării obiectivelor politice stabilite de cadrul strategic existent, şi anume:  

a)  în domeniul politicii de apărare şi planificare a apărării să fie asigurată derularea proceselor de definitivare  a Strategiei 

Militare ca bază pentru dezvoltarea reformei militare, completarea cadrului legal în domeniul apărării  în raport cu alocarea fondurilor 

necesare şi promovarea la nivel guvernamental a obiectivelor militare;    

b) în domeniul managementului resurselor umane activitatea să fie axată pe crearea premiselor pentru eficientizarea utilizării 

resurselor umane prin asigurarea Armatei Naţionale cu personal necesar, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, prin atragerea, 

menţinerea, dezvoltarea, motivarea şi creşterea eficacităţii acestora;      

c) în domeniul economico-financiar să fie luate măsuri necesare privind eficientizarea cheltuielilor bugetare şi sporirea 

atractivităţii serviciului militar prin înaintarea unor proiecte de majorare a soldei şi salariilor militarilor şi personalului civil; 
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d) în domeniul juridic efortul principal să fie concentrat asupra perfecţionării legislaţiei în domeniul apărării naţionale în 

conformitate cu programul de guvernare şi Planul de acţiune al Guvernului, precum şi promovării intereselor legale a sistemului 

militar; 

e) în domeniu e-Transformare să fie atrasă o atenţie sporită la eficientizarea/optimizarea proceselor de evidenţă a resurselor 

umane şi materiale prin analiza şi elaborarea sistemelor informaţionale automatizate; 

f) în domeniul învăţămîntului militar accentul să fie pus pe ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice şi instruirii 

viitorilor conducători (comandanţi) militari pentru a fi capabili în scurt timp, de a se specializa conform sarcinilor actuale ale Armatei 

Naţionale, de sporit pregătirea practică a studenților militari cu ieşiri frecvente la poligoane, concomitent cu majorarea orelor practice 

în subunităţile propriu zise;  

g) în domeniul relaţiilor publice să fie actualizată strategia de comunicare a Ministerului  Apărării în raport cu obiectivele si 

cerinţele actuale ale instituţiei de apărare; 

h)   în domeniul achiziţiilor publice, evidenţei şi construcţiilor  efortul principal să fie pus pe desfăşurarea achiziţiilor publice în 

conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul respectiv, prin organizarea eficientă a licitaţiilor pentru agenţii economici 

şi folosirea eficientă a mijloacelor financiare alocate în acest scop, să planifice şi să organizeze crearea fondului de spaţiu locativ de 

serviciu în condiţiile perfectării actelor legislative şi normative în vigoare. 

În contextul realizării acestor sarcini, MA şi-a determinat următoarele obiective şi acţiuni: 

 

Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

SUBPROGRAMUL I. ELABORARE A POLITICILOR ŞI MANAGEMENTUL ÎN DOMENIUL APĂRĂRII 

Obiectivul 1.1. Elaborarea documentelor cadru pentru desfăşurarea reformei 

1.  

Acţiunea 1. Participarea la elaborarea 

noului Program de Activitate al 

Guvernului (PAG) şi a Planului de acţiuni 

aferent acestuia. 

 

Trimestrul I 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

PAG şi plan de 

acţiuni elaborat. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

2.  

Acţiunea 2. Elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică al Ministerului 

Apărării pentru perioada 2015-2017. 

 

 

Trimestrul II 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

PDS elaborat şi 

aprobat. 
 

3.  

Acţiunea 3. Modificarea Legii cu privire 

la apărarea naţională şi includerea unui 

capitol cu privire la planificarea apărării. 

IPAP, 

Ob.1 

PARP 

Trimestrul III 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Grupul de lucru 
Legea ajustată şi 

aprobată. 

 

4.  

Acţiunea 4. Definitivarea Strategiei 

Militare a Republicii Moldova, precum şi 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

acesteia. 

IPAP, 
Ob.1 

PARP 

Trimestrul III 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Grupul de lucru 

Document ajustat 

şi aprobat. 

Plan ajustat şi 

aprobat. 

 

5.  
Acţiunea 5. Elaborarea Cărţii Albe a 

Apărării. 

IPAP, 
Ob.2 

PARP PG 2014 

 

Trimestrul IV 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Grupul de lucru 

Proiectul elaborat, 

avizat şi înaintat 

spre aprobare. 

 

6.  

Acţiunea 6.  Monitorizarea şi evaluarea 

documentelor de politici publice la nivel 

naţional (Planului naţional de acţiuni 

pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM – UE pentru anii 2014-2016, 

SSN, PAG, PDS, IPAP, SICASN 2012-

2016) pe domeniile de competenţă ale 

Ministerului.  

HG/ 

Ordinele MA 

respective 

Trimestrial/ 

Semestrial 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Rapoarte de progres 

elaborate, aprobate, 

remise. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

7.  

Acţiunea 7.  Coordonarea procesului de 

elaborare a Planului Naţional de Acţiuni 

privind implementarea Rezoluţiei 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU privind 

rolul femeilor în asigurarea păcii şi 

securităţii. 

 

IPAP, 

Ob.1 

Ob.2 

PARP 

Trimestrul IV 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Grupul coordonator 

al MA în domeniul 

egalităţii între femei 

şi bărbaţi instituit 

prin ord. 

MA. nr. 266 

din 24.08.2011 

Plan naţional de 

acţiuni elaborat. 

 

8.  

Acţiunea 8.  Sporirea capacităţilor de 

protejare a sistemelor informaţionale şi de 

comunicaţii critice împotriva atacurilor 

cibernetice. 

Planul naţional de 

Acţiuni pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere RM-UE,  

IPAP, 

Ob. 1.6 

Permanent 
Serviciul e-

Transformare 

Direcţia juridică, 

Direcţia analiză şi 

informaţii, 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Numărul 

documentelor de 

politici. 

 

9.  

Acţiunea 9.  Actualizarea Strategiei de 

Comunicare a Ministerului Apărării pentru 

anii 2015-2020. 

Strategia de 

informare şi 

comunicare în 

domeniul apărării 

şi securităţii 

naţionale, 

IPAP, PARP 

Trimestrul IV 
Serviciul 

relaţii publice 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Strategia 

actualizată şi 

aprobată. 

 

Obiectivul 1.2. Asigurarea controlului civil şi democratic asupra sectorului de apărare naţională 

10.  

Acţiunea 1. Desfăşurarea măsurilor de 

intensificare a interacţiunii Ministerului 

Apărării cu actorii responsabili de 

problematica securităţii şi apărării 

naţionale din cadrul Guvernului, 

Parlamentului şi organizaţiilor 

internaţionale.  

IPAP, 

Ob. 1 

DMA-4 
 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Nr. şedinţe 

informative 

desfăşurate 

Nr. de materiale 

informative 

asigurate 

instituţiilor. 

 

 

 

 

11.  

Acţiunea 2. Asigurarea reprezentării 

personalului civil la toate nivelurile 

structurilor de securitate şi apărare. 

IPAP, 

Ob. 1 

 

Permanent 

Direcţia 

management 

resurse 

umane 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Raportul dintre 

civili/militari la 

fiecare 

nivel ierarhic. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

Obiectivul 1.3. Instituirea unui cadru de planificare al apărării bazat pe capabilităţi 

12.  

Acţiunea 1. Elaborarea planului de 

repartizare a bugetului Ministerului 

Apărării, aprobat pe anul 2015. 

IPAP, 

Ob.2 
Trimestrul I 

Direcţia 

economico-

financiară 

Directorii de 

Programe  

Proiect elaborat, 

CBTM 

ajustat. 
 

13.  

Acţiunea 2. Implementarea în Ministerul 

Apărării şi în Armata Naţională a CBTM şi 

sistemului de planificare, programare şi 

bugetare (PPBES), racordarea acestuia în 

cadrul naţional de gestionare a finanţelor 

publice (alocarea surselor financiare,  

pentru programul forţe terestre). 

Legea  

privind procesul 

bugetar nr. 847  

Trimestrial 

Direcţia 

economico-

financiară 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Sistem revizuit 

Proceduri noi 

implementate (după 

caz, în conformitate 

cu rezultatele 

evaluării). 

 

14.  

Acţiunea 3. Aprobarea proiectului 

Metodologiei cu privire la procesul de 

planificare a apărării. 

IPAP,  
Ob.2  

PARP, 

DMA-4 

Trimestrul III 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Proiect examinat şi 

aprobat. 
 

15.  

Acţiunea 4. Elaborarea Directivei de 

planificare a apărării (DPA) pentru anii 

2017-2020. 

IPAP, 

Ob.2 

PARP, 

DMA-4 

Trimestrul IV 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Directiva elaborată 

şi aprobată. 
 

16.  

Acţiunea 5. Elaborarea Liniilor Directorii 

cu privire la planificarea apărării pentru 

anii 2016-2017. 

IPAP, 

Ob.2 

PARP 

DMA-4 

Trimestrul IV 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Liniile Directorii 

elaborate şi 

aprobate. 
 

Obiectivul 1.4. Armonizarea cadrului juridic şi normativ din domeniu la angajamentele asumate şi la noile provocări şi sarcini 

17.  

Acţiunea 1. Avizarea proiectelor de 

documente de politici şi acte legislativ 

normative aferente dezvoltării sectorului 

de apărare al Republicii Moldova, 

parvenite din partea altor ministere. 

IPAP, 

Ob.1.4 
La necesitate 

Direcţia 

juridică 

Direcţia politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Proiecte avizate.  



6 din 12 

 

Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

Obiectivul 1.5. Dezvoltarea aspectelor de interoperabilitate militară 

18.  

Acţiunea 1. Coordonarea şi monitorizarea 

participării personalului militar/civil de 

nivel de execuţie/ funcţii de răspundere la 

instruiri/conferinţe/training-uri/paneluri/ 

şedinţe în domeniul Politicii de Securitate 

şi Apărare Comună (PSAC), în contextul 

Acordului semnat RM-UE de stabilire a 

cadrului pentru participarea RM la 

operaţiunile UE de gestionare a crizelor. 

 

Planul naţional de 

Acţiuni pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere RM-UE  

IPAP, 

Ob.1 

 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Nr. militari/civili 

care au participat 

la activităţi 

Nr. activităţilor 

PSAC desfăşurate. 

 

19.  

Acţiunea 2. Asigurarea interoperabilităţii 

procedurale cu forţele NATO prin 

participarea la cursuri oferite în contextul 

iniţiativei Platformei de Interoperabilitate, 

inclusiv participarea la activităţi de mentor 

în acest domeniu. 

IPAP, 

Ob.2 

DMA-4 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Nr. militari/civili 

care au participat 

la activităţi/cursuri 

Nr. activităţilor 

desfăşurate. 

 

Obiectivul 1.6. Dezvoltarea capabilităţilor în cadrul Armatei Naţionale în vederea asigurării participării la Iniţiativă „Consolidarea Capacităţilor de 

Apărare”. 

20.  

Acţiunea 1. Studierea şi elaborarea foii de 

parcurs pentru definitivarea unui 

Concept/Plan de implementare a Iniţiativei  

„Consolidarea capacităţii de Apărare”/ 

„Defence Capacity Building”. 

IPAP, 

Ob.2 

DMA-4 

Trimestrul I 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Elaborarea şi 

aprobarea foii de 

parcurs. 
 

21.  

Acţiunea 2. Participarea la elaborarea şi 

aprobarea planului şi a pachetului strategic 

de asistenţă în cadrul Iniţiativei  

„Consolidarea capacităţii de Apărare” 
pentru Republica Moldova. 

IPAP, 

Ob.2. 

 DMA-4 

Trimestrul I 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Pachet strategic 

aprobat. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

22.  

Acţiunea 3. Monitorizarea activităţilor în 

cadrul Iniţiativei  „Consolidarea 

capacităţii de Apărare”/„Defence Capacity 

Building”.  

IPAP, 

Ob.2 

DMA-4 

Pe parcursul 

anului 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM 

Nr. de materiale 

informative 

studiate şi 

prezentate. 

 

Obiectivul 1.7. Consolidarea cooperării pe plan extern la nivel bilateral şi multilateral 

23.  

Acţiunea 1. Realizarea obiectivelor de 

parteneriat asumate de RM în cadrul 

Procesului de Planificare şi Revizuire a 

Parteneriatului (PARP) precum şi 

efectuarea autoevaluării. 

PARP semestrial 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

Raportul 

autoevaluării 

interne aprobat. 
 

24.  

Acţiunea 2. Evaluarea de către experţii 

NATO a obiectivelor de parteneriat 

asumate de RM în cadrul PARP. 
PARP VFD 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

Evaluarea 

experţilor NATO 

realizată. 
 

25.  

Acţiunea 3. Evaluarea şi prezentarea către 

partenerii externi a listei de necesităţi în 

asistenţă pentru implementarea IPAP, 

negocierea acesteia în cadrul următoarei 

Şedinţe Centrului de Documentare  

(SCMCH).  

HG 641 

IPAP, 

Ob.4 

mai 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente ale 

MA şi MStM  

Listă de necesităţi 

elaborată şi 

aprobată. 
 

26.  
Acţiunea 4. Instituţionalizarea unui sistem 

eficient de gestionare a asistenţei externe. 

HG nr. 12  

Ordinul MA  

IPAP, Ob.1.3 
Trimestrul II 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Consiliul sectorial 
Sistem 

instituţionalizat. 
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Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 

În suport 
Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

Obiectivul 1.8. Îmbunătăţirea gradului de transparenţă în procesul decizional 

27.  

Acţiunea 1. Implicarea societăţii civile în 

procesul de elaborare a politicilor în 

domeniul de apărare.  

IPAP, 
Ob. 1 

 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Serviciul relaţii 

publice 

Nr. de proiecte de 

politici în 

domeniul apărării 

consultate 

Nr. mese rotunde 

Nr. proiecte plasate 

pe 

www.particip.gov.

md 

 

28.  

Acţiunea 2. Promovarea imaginii AN în 

societate prin desfăşurarea proiectelor 

educaţionale şi informaţionale precum 

şi extinderea /diversificarea relaţiilor de 

colaborare multilaterală cu 

reprezentanţii mass-media. 

IPAP, 

Ob. 3 
Permanent 

Serviciul 

relaţii 

publice 

Serviciul  

e-Transformare 

Proiecte 

educaţionale 

Desfăşurate. 
 

29.  

Acţiunea  3. Monitorizarea procesului de 

implementare a Programului de 

consolidare a integrităţii în sectorul de 

apărare (NATO Building Integrity 

Initiative). 

IPAP, 

Ob.1 

PARP 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Grupul de lucru 

instituit prin ord. 

M.Ap. nr. 290  

din 30.07.2013 

Plan de Acţiuni pe 

Integritate 

elaborat. 

Nr. experţilor pe 

domeniu formaţi. 

 

SUBPROGRAMULII. FORŢE TERESTRE 

Obiectivul 2.1. Profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale 

30.  

Acţiunea 1. Cooperarea cu partenerii 

externi în vederea dezvoltării potenţialului 

uman  al Armatei Naţionale şi a bazei 

material - tehnice prin aderarea la 

programe noi de asistenţă externă  

IPAP,  

Ob. 2 
Permanent  

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

Gradul anual de 

operaţionalizare a 

unităţilor/subunită-

ţilor AN. 

 

http://www.particip.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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Nr. 

d/o 
Acţiuni planificate 

Documentul din 

care derivă Perioada 

Responsabil 

pentru 

executare 
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Indici de 

performanţă 

Notă 

despre 

îndeplinire 

Obiectivul 2.2. Consolidarea securităţii internaţionale prin angajarea în operaţiuni de menţinere a păcii 

31.  

Acţiunea 1. Cooperarea cu partenerii 

externi în vederea dezvoltării 

capabilităţilor Armatei Naţionale de 

participare la operaţiuni internaţionale de 

stabilizare şi menţinere a păcii. 

IPAP, 

Ob. 1 

PARP 

Pe parcursul 

anului 

 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

Măsuri 

întreprinse. 
 

Obiectivul 2.3. Eficientizarea managementului de personal 

32.  

Acţiunea 1. Perfecţionarea sistemului de 

selectare şi recrutare a personalul militar 

profesionist. 

IPAP, 

Ob.2 
Permanent 

Direcţia 

management 

resurse 

umane 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

Sistem ajustat 

Ponderea nr. 

persoanelor 

recrutate în % 

 

33.  

Acţiunea 2. Dezvoltarea profesională a 

personalului militar şi civil în conformitate 

cu cerinţele actuale. 

IPAP, 

Ob.2 
Permanent 

Direcţia 

management 

resurse 

umane 

Direcţiile şi 

secţiile 

independente 

ale MA şi 

MStM 

Nr. persoane 

instruite 
 

34.  

 

Acţiunea 3. Elaborarea unui plan de 

recrutare de lungă durată în conformitate 

cu procesul de trecere graduală la serviciul 

militar prin contract. 

IPAP 

2.4.2 

Pe parcursul 

anului 

 

Direcţia 

management 

resurse 

umane 

 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

Planul elaborat  

35.  

Acţiunea 4. Eficientizarea sistemului de 

protecţie socială a militarilor, formarea 

fondului locativ de serviciu. 

Ord. MA nr. 286  
Pe parcursul 

anului 

Departament 

Dotări 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

 

% militarilor  prin 

contract ai  

Armatei Naţionale 

asiguraţi cu spaţiu 

locativ 
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SUBPROGRAMUL III. FORŢE AERIENE 

Obiectivul 3.1. Asigurarea controlului spaţiului aerian naţional prin dezvoltarea capabilităţilor naţionale şi cooperarea cu partenerii străini 

36.  

Acţiunea 1. Participarea la extinderea 

cadrului juridic de cooperare în domeniul 

controlului spaţiului aerian cu structurile 

euroatlantice. 

IPAP, 

Ob. 2 
Trimestrul II 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Memorandumul de 

aderare la sistemul 

de schimb de date şi 

Acordul tehnic 

semnate. 

 

SUBPROGRAMUL IV.  SERVICII DE SUPORT ÎN DOMENIUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Obiectivul 4.1. Dezvoltarea capacităţilor logistice 

37.  

Acţiunea 1. Participarea la promovarea 

proiectului de distrugere a substanţelor 

chimice şi pesticidelor  şi realizarea 

acestuia. 

IPAP, 

Ob. 3 

PARP 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Cantitatea de 

pesticide şi produse 

chimice distrusă. 
 

38.  

Acţiunea 2. Prioritizarea cheltuielilor 

destinate achiziţiilor şi menţinerii 

infrastructurii şi organizarea eficientă a 

procedurilor de achiziţii conform 

necesităţilor Armatei Naţionale.  

Legea nr. 96 
Pe parcursul 

anului 

Departament 

Dotări 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Acoperirea tuturor 

necesităţilor de 

bunuri şi servicii în 

anunţul de intenţie 

 

39.  

Acţiunea 3. Asigurarea transparenţei în 

procesul decizional privind procedurile de 

achiziţii publice precum şi perfecţionarea 

şi modernizarea sistemului de achiziţii.  

IPAP  
Ob. 2.4.1 

Legea nr. 96 

Pe parcursul 

anului 

Departament 

Dotări 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Contractele şi 

procedurile de 

achiziţii publicate 
 

40.  

Acţiunea 4. Implementarea serviciului-

pilot de gestiune electronică a 

documentelor (SIGEDIA) 

HG nr. 710 

DMA 4 

Pe parcursul 

anului 

Serviciul e-

Transformare 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

sistem de gestiune 

electronică a 

documentelor 

(SIGEDIA) pilotat. 
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41.  

Acţiunea 5. Integrarea serviciilor şi 

registrelor electronice existente în portalul 

guvernamental servicii.gov.md, precum şi 

pe platformele guvernamentale, în 

conformitate cu analiza acestora şi 

necesităţile Ministerului Apărării.  

DMA 4 
Pe parcursul 

anului 

Serviciul e-

Transformare 

Direcţiile şi secţiile 

independente a MA 

şi MStM 

numărul serviciilor 

integrate; 

numărul 

platformelor 

implementate; 

numărul şedinţelor 

organizate 

 

Obiectivul 4.2. Îmbunătăţirea condiţiilor de securitate a armamentului şi muniţiilor 

42.  

Acţiunea 1. Cooperarea cu organizaţiile 

internaţionale în vederea implementării 

celor mai bune practici în domeniul  

protecţiei eficiente a depozitelor de 

muniţii si armament. 

IPAP, 

Ob. 1  

Ob. 2 

 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Nr. depozite 

recondiţionate/cons

truite. 
 

SUBPROGRAMUL V. ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR 

Obiectivul 5.1 Asistarea procesului de elaborare şi implementare a politicii în domeniul învăţământului militar 

43.  

Acţiunea 1. Cooperarea şi negocierea cu 

partenerii externi în vederea identificării şi 

beneficierii de asistenţă în domeniul 

instruirii lingvistice (engleza, franceza, 

germana).  

IPAP, 

Ob 2 

PARP 

Permanent 

Direcţia 

politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Marele Stat 

Major al 

Armatei 

Naţionale 

Nr. de activităţi de 

instruire 

desfăşurate. 
 

44.  

Acţiunea 2. Cooperarea cu partenerii 

externi în vederea dezvoltării Academiei 

Militare cu suportul Programului de 

Consolidare a Instruirii în domeniul 

apărării (DEEP). 

IPAP, 

Ob 2 

PARP 

Permanent 
Academia 

Militară  

Direcţia politică 

de apărare şi 

planificare a 

apărării 

Nr. De activităţi 

desfăşurate. 
 

45.  

Acţiunea 3. Activităţi de pregătirea a 

Academiei Militare a Forţelor Armate 

pentru acreditarea  instituţională. 
Codul educaţiei 

Pe parcursul 

anului 

Academia 

Militară 

 

Direcţia 

management 

resurse umane 

AM FA acreditată 

de către instituţiile 

abilitate. 
 

46.  
Acţiunea 4. Instituţionalizarea ciclului III,  

studii superioare de doctorat. 

IPAP, 

Ob. 2 

 

Pe parcursul 

anului 

Academia 

Militară Ministerul Apărării 

Ciclul III,  studii de 

doctorat 

instituţionalizat. 
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47.  

 

Acţiunea 5. Modernizarea învăţământului 

militar şi racordarea lui la standardele 

occidentale. 

IPAP, 

Ob. 2 

Pe parcursul 

anului 

Academia 

Militară 
Ministerul Apărării 

Nr. curricule 

revizuite; 

Analize Post - 

Acţiune efectuate şi 

evaluate pozitiv. 

 

48.  

Acţiunea 6. Dezvoltarea capacităţilor 

sistemului de învăţămînt distribuit la 

distanţă în cadrul Academiei Militare a 

Forţelor Armate şi asigurarea instruirii. 

IPAP 

Ob. 2.3.3 

Pe parcursul 

anului 

Academia 

Militară 

Direcţia 

management 

resurse umane 

Număr de cursuri 

desfăşurate. 

 
 

49.  

Acţiunea 7. Modernizarea infrastructurii 

Academiei Militare a Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun”. 

IPAP, 

Ob. 2 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Academia 

Militară 

Ministerul Apărării 

(DD) 

Infrastructură 

conform 

standardelor 

moderne. 

 

50.  
Acţiunea 8. Cooperarea în domeniul 

ştiinţific pentru pace şi securitate 

IPAP, 

Ob. 3 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Academia 

Militară 

Ministerul Apărării 

(DMRU) 

Nr. De proiecte 

comune 

Acorduri de 

colaborare  

încheiate. 

 

  

Notă: Acţiunile prezentului Plan vor fi ajustate cu aprobarea noului Program de Activitate al Guvernului (PAG) şi a Planului de acţiuni, precum şi a Programului 

de Dezvoltare Strategică al Ministerului Apărării pentru perioada 2015-2017. 


