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SCURTĂ DESCRIERE 

 

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID 

NATO) este o organizație necomercială, autonomă, înființată la data de 15 septembrie 

2006, cu scopul de a promova valorile și principiile euro-atlantice, sprijini cooperarea 

dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică și implementa obiectivele și 

activitățile stabilite de instrumentele de cooperare ale Republicii Moldova cu NATO. 

Totodată, CID NATO sprijină punerea în aplicare a Planului Individual de Acțiuni al 

Parteneriatului Republica Moldova - NATO (IPAP). 

 

MISIUNE 

Obiectivul principal al CID NATO constă în promovarea valorilor și principiilor euro-

atlantice în Republica Moldova și promovarea cooperării dintre Republica Moldova și 

NATO. 

 

OBIECTIVE 

▪ Sporirea gradului de conștientizare de către opinia publică a problemelor de 

securitate și apărare, despre NATO și a cooperarea Republicii Moldova cu NATO;  

▪ Informarea societății moldovenești privind caracterul multi-aspectual al 

securității și sporirea gradului de conștientizare și interesul față de acest subiect 

prin intermediul activităților publice; 

▪ Promovarea proiectelor Programului Știință pentru Pace și Securitate al NATO;  

▪ Susținerea instituțiilor guvernamentale în procesul reformei sectorului de 

securitate și apărare;  

▪ Promovarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea prin: a) cooperare cu 

instituțiile de stat implicate în realizarea Programului naţional de implementare 

a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și 

securitatea; b) sensibilizarea populației asupra Agendei Femeile, Pacea și 

Securitatea; c) sprijinirea îndeplinirii acțiunilor din Programul naţional de 

implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU; 

▪ Promovarea comunicării strategice în sectorul de securitate și apărare și 

contribuirea la familiarizarea și sensibilizarea instituțiilor guvernamentale și a 

societății civile în privința conceptului StratCom; 

▪ Contracararea stereotipurilor legate de valorile NATO și euro-atlantice și oferirea 

unei informații alternative valoroase și obiective pentru îmbunătățirea și 

aprofundarea înțelegerii aspectelor legate de securitate. 

 

DOMENII DE ACTIVITATE 
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INFORMARE: Informarea publicului despre activitățile NATO și parteneriatul 

Republicii Moldova cu NATO prin organizarea conferinţelor, seminarelor, dezbaterilor, 

lecțiilor publice, elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă, participarea la emisiuni 

radio şi TV, expoziţii etc. 

 

EDUCAȚIE: Organizarea prelegerilor şi cursurilor la subiecte ce țin de: valorile, 

principiile, obiectivele, rolul, structura, misiunile, procesele de transformare și 

cooperarea; conceptul strategic al Alianţei Nord-Atlantice; instrumentele de cooperare 

dintre Republica Moldova și NATO; implementarea IPAP, securitatea regională şi 

internaţională și alte subiecte adiacente domeniului securității și apărării. 

 

ANALIZĂ ŞI CERCETARE: Studii, evaluări, analize, previziuni, sondaje, rapoarte 

analitice în domeniul relațiilor internaționale, studiilor de securitate, politicilor de 

apărare, și pe aspectele ce țin de parteneriatul Republica Moldova-NATO. 

PARTENERI 

▪  Ambasadele statelor membre şi partenere NATO; Oficiul de Legătură NATO în 

Republica Moldova, Divizia de Diplomație Publică a NATO, Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene; Ministerul Apărării; Biroul Politici de Reintegrare; 

Ministerul Afacerilor Interne; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; 

Departamentul Trupelor de Carabinieri; Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră; Ministerul Justiției, Centrul pentru Securitate Cibernetică; Serviciul 

Vamal; Centrul Național Anticorupție; Serviciul de Informații și Securitate; 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii 

și Cercetării; Comisiile parlamentare. 

▪ Universitatea de Stat din Moldova, Academia Militară a Forțelor Armate 

“Alexandru cel Bun”; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Institutul 

de Relaţii Internaţionale din Moldova; Academia de Administrare Publică; 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți; Universitatea de Stat “B. P. Hasdeu” 

din Cahul; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea de Stat “Grigore 

Țamblac” din Taraclia; Universitatea “Perspectiva INT”. 

▪ Radio Moldova 1; Radio Europa Liberă; Radio Vocea Basarabiei; Moldova 1 TV; 

Publika TV; Jurnal TV; TV 8; TVR Moldova; PRO TV; BTV; Bălți TV; TVN; 

Deschide.md; Agora; Privesc.eu; Realitatea.md; News-maker.md; Unimedia; 

Report.md; Privesc.eu; Centrul de Investigaţii Jurnalistice; Centrul pentru 

Jurnalism Independent; Bloguvern, Adevărul Moldova; Ziarul de Gardă; SP Bălți; 

Nica-press etc. 

▪ Institutul de Politici Publice; Centrul Pro-Marshall; Asociația pentru Politică 

Externă; Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din România; IDIS 

Viitorul; Institutul pentru Politici și Reforme Europene; Asociația Presei 

Independente; CNA Studențesc; Institutul de Studii Strategice; Institutul 
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European de Studii Politice din Moldova; Institutul de Cercetări Juridice, Politice 

și Sociologice etc. 

▪ UN Women Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, PNUD, DCAF. 

 

REALIZĂRI  

CID NATO este: 

 - O platformă de comunicare pentru reprezentanții țărilor membre și partenere NATO, 

sectorul guvernamental, asociativ și academic. CID NATO promovează în mod activ 

cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, susținând participarea Moldovei la 

proiectele, activitățile și misiunile NATO. Prin proiectele implementate, CID a extins 

gradul de cunoaștere în rândul reprezentanților mass-mediei a problemelor aferente 

securității pe care Republica Moldova le întâmpină și a semnificației parteneriatul dintre 

NATO și Republica Moldova. Totuși, cel mai important, este că CID NATO a oferit 

posibilitatea de a înțelege mai bine procesul actual al cooperării practice dintre NATO 

și Republica Moldova, fiind un instrument de promovare al dialogului și al dezbaterilor 

constructive privind necesitatea cooperării dintre Republica Moldova și NATO. În 

cursul acestui an, numărul materialelor legate de NATO, securitate și apărare a crescut. 

Doar în acest an au fost publicate peste 110 de materiale informative, fiind observată 

extinderea curiozității față de activitatea Centrului și NATO în Republica Moldova. 

- O organizație de încredere ce implică un număr sporit de părți interesate și beneficiari. 

- O institutie destinată audierilor și dezbaterilor publice, în special pe probleme de 

securitate (națională, regională, internațională, euro-atlantică), de comunicare și 

informare. 

- Promotor activ al Agendei Femeile, Pacea și Securitatea, și a condus proiectul "Planul 

național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de 

Securitate al ONU" finanțat în cadrul Programului Știință pentru Pace și Securitate, în 

calitate de co-director al proiectului. Proiectul are drept scop coordonarea activităților 

din Republica Moldova pentru a facilita procesul de proiectare a Planului național de 

acțiuni în cooperare cu Ministerul Apărării și sprijinul financiar al Programului SPS al 

NATO. CID NATO a cooperat activ în acest sens cu Ministerul Apărării, Biroul Politici 

de Reintegrare, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și UN WOMEN. CID NATO a 

promovat și a obținut angajamentul politic privind necesitatea elaborării Planului 

național de acțiuni privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al 

ONU, și importanța promovării Agendei Femeile, Pacea și Securitatea; CID NATO este 

membru al panelului de consultanță NATO privind perspectiva de gen. 
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- CID NATO este Membru al Comitetului Național pentru implementarea IPAP, în 

conformitate cu decretul prezidențial nr. 2278-VII din 18.08.2016 (responsabil de 

comunicare, informare și implicare a audienței din grupurile țintă) ; membru activ al 

Grupului de Lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale de Apărare și Strategiei 

Naționale de Securitate ; fost membru al Colegiului Militar al Ministerului Apărării 

(organ consultativ) ; membru al Comitetului Național pentru implementarea strategiei 

de comunicare în sectorul de apărare și securitate (organizează anual peste 100 de 

activități cu scopul de a furniza informații, crește nivelul de educație și dezvolta 

gândirea critică) ; membru al grupului de lucru Parlamentar pentru elaborarea 

legislației privind mass-media, inclusiv a Codului Național al Audiovizualului, 

Concepției securității informaționale, legislației privind mass-media digitală, 

Concepției politicii naționale de dezvoltare a mass-mediei, Legii privind facilitățile 

fiscale. 

CID NATO a reușit să se specializeze în domeniul dezvoltării comunicării, un accent 

considerabil fiind pus pe dezvoltarea comunicării strategice.  

Activitățile CID NATO sunt axate pe aspectele multiple ale securității, incluzând 

aspecte conexe privind: securitatea ecologică (calitatea solului, apei și pesticidele), 

securitatea socială (de exemplu, proiecte bazate pe gen), securitatea militară 

(importanța consolidării capacității de apărare), securitatea energetică și economică. 

Totodată, prin activitățile sale, CID NATO promovează reziliența și responsabilitatea 

instituțională, securitatea incluzivă, pacea în societate, coeziunea socială, contribuie la 

consolidarea integrității și la identificarea impactului riscurilor și vulnerabilităților 

asupra mediului național, regional și internațional. Prin acțiunile Centrului, s-a atras 

sprijinul comunității internaționale în vederea consolidării capacităților 

reprezentanților guvernamentali, mass-mediei, mediului academic și tinerilor 

cercetători, prin schimb de cunoștințe și expertiză. Acest fapt a facilitat și condus, 

inclusiv, la aderarea la diverse comitete naționale și internaționale. 

CID NATO oferă recomandări privind dezvoltarea și instituționalizarea strategiilor de 

comunicare și a programelor educaționale destinate sporiririi nivelului culturii de 

securitate și promovării valorilor euro-atlantice.  

Doar în anul curent au fost organizate mai mult de 100 de activități de diplomație 

publică, campanii de informare, conferințe internaționale (cu peste 100 de participanți 

per eveniment), întâlniri, ateliere regionale și naționale. CID NATO a reușit să 

stabilească contacte și să aprofundeze colaborarea cu oficialii de nivel înalt din 

Republica Moldova, cu reprezentanții diferitor ministere, mediului academic, 

platformelor media naționale și internaționale și cu diverse organizații internaționale 

(NATO, OSCE, UN WOMEN, PNUD etc.). 
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În favoarea accelerării procesului de schimbare, CID NATO a continuat să promoveze 

chestiunile ce țin de îmbunătățirea comunicării prin integrarea acestei componente în 

cadrele strategice cheie, cum ar fi IPAP și Strategiile Naționale de Securitate și Apărare 

Națională. În calitate sa de membru la o serie de comitete de profil, CID NATO a reușit, 

de asemenea, să integreze aspecte de comunicare în diverse procese decizionale. Astfel, 

componenta de comunicare a devenit o parte convenită a reformei sectorului de 

securitate. 

Pentru a extinde impactul inițiativelor de comunicare dezvoltate la nivelul grupurilor 

de lucru, CID NATO a canalizat eforturile pentru integrarea comunicării și a informării 

privind aspecte de securitate în proiectele finanțate de partenerii naționali și 

internaționali. Ca membru al forumurilor internaționale, am promovat valorile euro-

atlantice și am promovat parteneriatul NATO-Republica Moldova. 

CID NATO are o activitate intensă și diversă. Ca parte componentă a societății civile din 

sectorul de securitate, sarcina principală este de a continua dezbaterile pe temele legate 

de Parteneriatul Republica Moldova și NATO, sectorul securității și apărării, securitatea 

euro-atlantică etc. CID NATO, în acest sens, a devenit o platformă de comunicare și 

expertiză pe teme legate de securitate, apărare, parteneriatul NATO-Repubica Moldova, 

războiul hibrid și dezinformare, pentru societatea civilă, instituțiile statului, 

organizațiile internaționale și ambasadele acreditate în Republica Moldova. 

Proiecte implementate de CID NATO în parteneriat cu Divizia de 

Diplomație Publică a NATO: 

Școala NATO de Securitate – Acest proiect anual cuprinde un șir de activități de 

diplomație publică organizate în formă de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru, 

dezbateri cu participarea reprezentanților societății civile, mass-mediei, administrației 

publice, experților naționali și internaționali, reprezentanților ambasadelor acreditate 

ale statelor membre și partenere NATO; vizite de studiu în teren; emisiuni radio. 

Principalele subiecte abordate de vorbitori în cadrul Școlilor se axează pe beneficiile 

parteneriatului NATO-Republica Moldova și reforma sectorului de securitate în 

Moldova prin prisma Inițiativei de consolidare a capacității de apărare (DCBI); 

Parteneriatele NATO în general, misiunea și activitățile NATO; aspectele generale 

legate de securitate și apărare; cadrul de securitate și apărare al UE. În cadrul Școlilor 

NATO au ocazia să participe tinerii din mediul rural și urban al Moldovei din diverse 

universități din regiune, pentru a atinge noi grupuri țintă din zonele rurale. Școala 

NATO reprezintă un curs intensiv de 3/6 zile și cuprinde, de obicei, 2 module - 

securitate și NATO. 

Zilele NATO în Moldova – Proiectul reprezintă o serie de evenimente publice destinate 

depășirii decalajului dintre NATO și populația Republicii Moldova. Seria anuală de 
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evenimente are drept scop ridicarea gradul de conștientizare a misiunii și a activităților 

NATO în rândul societății, în special în rândul formatorilor de opinie care pot acționa 

ca multiplicatori a informației (de exemplu, mediului academic, experți, jurnaliști etc.). 

Proiectul este implementat, de obicei, în cursul unei luni la Chișinău și în alte regiune 

ale țării. În cadrul proiectului sunt organizate o serie de activități publice precum: 

conferințe, lecții și dezbateri publice, expoziții de fotografii, concursuri foto / video / de 

eseuri, mese rotunde cu participarea reprezentanților societății civile, mass-mediei, 

administrației publice locale; instituțiilor guvernamentale, corpului diplomatic, 

emisiuni radio și seminare. Principalele subiecte abordate de vorbitori în cadrul 

proiectului se axează pe beneficiile parteneriatului NATO-Republica Moldova și 

reforma în domeniul securității în Republica Moldova în cadrul Inițiativei de 

consolidare a capacității de securitate (DCBI); Parteneriatele NATO în general, 

misiunea și activitățile NATO, activitățile de diplomație publică a NATO: reforma 

sectorului Soft Power și securitatea. O pondere semnificativă a proiectului constă în 

organizarea unei Conferințe internaționale majore consacrate parteneriatului 

NATO-Republica Moldova sub aspectul politic și practic. Participanții, deseori, sunt 

oficiali NATO, experții internaționali și naționali în domeniu, reprezentanți ai societății 

civile, mediului academic, mass-mediei, instituțiilor de stat. 

Understanding NATO (campanie media): Proiectul a vizat creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la problemele de securitate cu care se confruntă în prezent 

Republica Moldova și modul în care parteneriatul Republica Moldova-NATO ar putea 

aborda aceste provocări. Proiectul încurajează, de asemenea, reprezentanții mass-media 

din alte zone decât Chișinăul să reflecte mai des și într-un mod mai profesionist NATO 

și subiectele legate de securitate. Proiectul a vizat mai mult de 10.000 de beneficiari (prin 

intermediul radio, televiziune, ateliere de lucru etc.), consolidând, și în același timp 

extinzând rețeaua CID NATO în toate regiunile țării. 

Security for You(th): Acest proiect a vizat o audiență formată din studenți și profesori 

ai instituțiilor de învățământ, cuprinzând un număr de 20 de prelegeri publice 

organizate la universități și licee atât pentru grupurile de limbă română cât și pentru 

cele rusofonice. Campania de informare a acoperit subiecte ce țin de securitatea 

națională, parteneriatul NATO-Republica Moldova, securitatea cibernetică, relațiile 

NATO-Rusia, securitatea ecologică și securitatea energetică. De obicei proiectul mai 

cuprinde și o conferință națională pentru tineri cercetători și studenți absolvenți. 

Dezvoltarea capacității de formare a jurnaliștilor: Reflectarea aspectelor legate 

de securitate și cooperarea practică dintre NATO și Moldova: CID NATO are drept 

scop pregătirea jurnaliștilor profesioniști care vor deveni specializați pe tema securității 

și apărării. Proiectul a vizat aprofundarea înțelegerii de către mass-media a problemelor 

de securitate și apărare cu care Republica Moldova se confruntă la etapa actuală, în 

contextul parteneriatului dintre NATO și Republica Moldova; provocările pe care 
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această cooperare încearcă să le abordeze. Scopul acestui proiect este de a oferi o mai 

bună înțelegere a procesului actual al acestei cooperări practice. Proiectul este constituit 

din trei etape: în prima etapă, CID NATO organizează o serie de cursuri de formare a 

capacităților pentru jurnaliștii locali; jurnaliștii vizitează facilitățile de pregătire 

militară; iar în a doua etapă, jurnaliștii efectuează vizite de studiu în Kosovo (KFOR), 

România, Bruxelles etc.  

Proiecte finanțate de Programul NATO Știință pentru Pace și Securitate 

Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU: Acest proiect a avut drept scop să asiste Guvernul 

Republicii Moldova, cât și actorii societății civile în elaborarea unui plan național de 

implementarea Rezolutiei 1325. Timp de 24 de luni, reprezentanții de la Institutul de 

Securitate Inclusivă (ISI) au monitorizat și coordonat acest proces, oferind expertize și 

asistență tehnică printr-o serie de ateliere de lucru. CID NATO a fost coordonatorul 

activităților proiectului în Republica Moldova. Proiectul a fost compus din 4 faze 

divizate în ateliere naționale și internaționale, campanii de sensibilizare a opiniei 

publice, în care instituțiile implicate din Guvern, Parlament și societatea civilă au 

început să acorde prioritate problemelor din sectorul securității și apărării, continuând 

analizarea experiențelor regionale pentru preluarea celor mai reușite experiențe și 

elaborarea planului național de acțiuni. Proiectul și-a atins obiectivul de bază atunci 

când a fost adoptat primul program național privind punerea în aplicare a Rezoluției 

1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Printre activitățile implementate de CID NATO 

se numără un șir de sesiuni de lucru pentru grupurile reponsabile de elaborarea 

documentului de politici, ateliere de lucru, sesiuni informative organizate pentru 

instituțiile statului privind egalitatea de gen și Rezoluția ONU 1325, elaborarea unui ghid 

informativ și unui spot video de promovare a implementării Rezoluției 1325 a CS ONU 

în Republica Moldova. 

Ghidul a fost elaborat cu scopul de a majora impactul și gradul de cunoaștere a 

prevederilor RCSONU 1325 și de a informa despre principalele subiecte în contextul 

integrării dimensiunii de gen în sectorul de securitate al Republicii Moldova,1 iar spotul 

video vine cu scopul de a promova necesitatea implementării RCSONU 1325 în 

Republica Moldova.2 

                                                           
1 Ghidul informativ: Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind AGENDA FEMEILE, PACEA 
ŞI SECURITATEA // 
https://drive.google.com/file/d/1nxnNOMc3KeIlBq7hbLZxmmnEtW6Nqgex/view?fbclid=IwAR1SoseLBc
dG7kVKUW7768cBr9JMtD59yHMQWZ_ycR4TQmXamZjMQu9R2p0 
2 Implementarea Rezoluției 1325 a CS ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea// 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kv7Mvx1v_O0 
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Proiecte implementate de CID NATO cu suportul Black Sea Trust for 

Regional Cooperation (BST) 

Proiectul "Promovarea valorilor europene și euro-atlantice în zonele rurale ale 
Moldovei prin intermediul formatorilor locali de opinie"a fost implementat în 
perioada martie - august 2018, fiind împărțit în două etape: a) activități de informare și 
b) activități în diferite regiuni ale Republicii Moldova. În prima etapă, 10 beneficiari din 
10 regiuni ale Republicii Moldova au beneficiat de informații din prima sursă despre UE 
și NATO, despre valorile promovate și despre cooperarea dintre Republica Moldova cu 
aceste două organizații.  Cei 10 beneficiari au avut ocazia să viziteze atât instituții din 
țară: CID NATO, Oficiul Delegației UE în Republica Moldova, Oficiul de Legătură 
NATO în Republica Moldova, cât și de peste hotare: Primăria municipalității 
Lovendegem, Directoratul General al Comisiei Europene privind „Politica europeană de 
vecinătate și negocierile privind extinderea” (DG NEAR), Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE), Comitetul European al Regiunilor. În cadrul la cea de-a II-a etapă, 
beneficiarii proiectului au organizat activități în localitățile din Republica Moldova 
pentru a oferi informații cu privire la principiile și valorile europene și euro-atlantice.  

Totodată, în perioada octombrie 2018 – iunie 2019, CID NATO implementează ediția a 
II-a a proiectului. Cei 10 formatori de opinie selectați au beneficiat de: sesiuni de 
informare privind NATO și UE (funcționalitatea și valorile promovate de către 
organizații) și au efectuat o vizită de studiu în Belgia (Bruxelles și municipiul 
Lovendegem) în perioada 25 – 27 noiembrie, unde au avut ocazia să viziteze Cartierul 
General NATO, Primăria municipalității Lovendegem, Directoratul General al Comisiei 
Europene privind „Politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea” 
(DG NEAR), Parlamentul European, Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei și 
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE). Urmează să fie organizate alte sesiuni 
de informare cu reprezentanții instituțiilor guvernamentale și corpului diplomatic, iar 
ulterior, participanții vor organiza evenimente la nivel local în care vor prezenta bunele 
practici și schimbul de experiențe obținut în cadrul sesiunilor de informare care au avut 
loc Chișinău și la instituțiile UE, NATO și administrația publică locală din străinătate. 

Activități realizate de CID NATO în cooperare cu Centrul de la Geneva pentru 

Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF) 

CID NATO, în cooperare cu Centrul de la Geneva pentru Conrtrolul Democratic al 

Forțelor Armate (DCAF) și Biroul Politici de Reintegrare al Republicii Moldova au 

organizat în luna iunie 2018 un seminar la subiectul: „Comunicarea strategică în 

perspectiva guvernului”. Scopul acestui seminar a avut drept temei necesitatea 

dezvoltării unei baze conceptuale puternice pentru utilizările ulterioare ale comunicării 

strategice din perspectiva și contextele de securitate națională și relații internaționale. 

Totodată, seminarul s-a focusat nemijlocit pe aplicarea conceptelor de comunicare 

strategică la contextele profesionale ale participanților, prin avansarea cunoștințelor și 

abilităților lor cu privire la elementele structurale și textuale ale campaniilor strategice 

de comunicare și utilizarea canalelor și tehnicilor moderne de comunicare.  
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Totodată, CID NATO, în cooperare cu DCAF, a elaborat un studiu privind asistenţa 

externă în reforma sectorului de securitate din Republica Moldova. Studiul oferă o 

imagine de ansamblu asupra scopului, funcţiilor şi importanţei asistenţei oferite de 

organizaţiile internaţionale aflate în Republica Moldova. Acest studiu vine să prezinte 

activitățile şi realizările organizaţiilor economice, politice şi umanitare şi să evidenţieze 

rolul acestora în asigurarea reformei sectorului de securitate în Republica Moldova3. 

 

 

 

                                                           
3 Studiu privind asistenţa externă în reforma sectorului de securitate din Republica Moldova// 
https://drive.google.com/file/d/1RyFgfTMGr1bov3qHlh7KEiAZuPzK-0Tc/view 


