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I. Proiecte 

I.1. Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor de securitate şi 

cooperare dintre R. Moldova şi NATO 

Perioada: martie-iulie 2014 

Scopul acestei inițiative a fost acela de a oferi o platformă de dialog pentru jurnaliști, pe de o parte, și 

reprezentanții instituțiilor de stat sau cei de la Cartierul General NATO, de cealaltă parte. Proiectul s-a 

desfășurat în cinci etape: I. La prima etapă au fost organizate o serie de cursuri de perfecționare pentru 

jurnaliștii din diverse regiuni ale R. Moldova. II. Drept urmare a fost organizată pentru aceștia o vizită de 

lucru la poligonul Dănceni unde se desfășoară exercițiile de pregătire ale militarilor din Batalionul 22 de 

menținere a păcii. III. În cadrul celei de-a treia etape a avut loc un nou curs de perfecţionare a cunoştinţelor 

jurnaliştilor în domeniul securităţii, dar care s-a axat anume pe instruirea elaborării corecte a informaţiei şi 

distribuirea ei în presă. IV. În etapa 4, un grup format din cei mai buni jurnaliști, care s-au manifestat pe tot 

parcursul cursurilor şi au elaborate cele mai interesante material s-a deplasat în Kosovo unde era dislocat 

al treilea contingent format din patruzeci de militari ai Batalionului 22 de menținere a păcii în cadrul 

misiunii NATO – KFOR. V. O ultimă a etapă a acestui proiect a constat în organizarea a 3 vizite de studiu 

a diferitor grupuri de jurnalişti la Cartierul General NATO, prima vizită având loc in luna iunie, la reuniunea 

miniştrilor apărării a ţărilor membre şi partenere NATO; a doua a avut loc în perioada 29 noiembrie – 3 

decembrie la reuniunea miniştrilor de externe şi ultima s-a desfăşurat în perioada 3 decembrie - 5 decembrie, 

2015, ultimul grup fiind format din editorii-şefi a mai multor porsturi TV şi radio din Moldova, drept 

rezultat că au fost iniţiate pareteneriate şi proiecte pentru anul 2016. 

Pentru următorul an se preconizează continaurea acestui proiect, cu implicarea unui număr mai mare de 

jurnalişti în acitivităţile şi proiectele CID NATO, care urmăreşte şi colaborarea direct cu Departamentul 

Operaţiuni Media şi Evenimente Speciale, Serviciul de  Presă al NATO, întrucât ultima vizită din acest an 

a constat anume în identificarea necesităţilor şi dezvoltarea unor proiecte comune de colaborare cu diferite 

surse media.   

Activităţi: 

Etapa 1:  

1. Organizarea unei conferinţe de presă, la care a fost anunţată iniţierea proiectului cu participarea 

instituţiilor de stat, societăţii civile şi a grupului de jurnalişti ales pentru participarea la proiectul dat. 

2.  O serie cu cursuri de perfecţionare pe parcursul a 2 zile, care iniţial conform proiectului trebuiau 

să includă 5 traininguri, dar în total au fost organizate 9. Acestea au fost susţinute de către experţi  şi 

reprezentanţi ai instituţiilor din sectorul securităţii, apărării, reprezentanţi mass-media şi auinclus 

următoarele subiecte: 
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• Noţiuni generale de securitate şi organizaţii internaţionale pentru securitate; 

• Sistemul de securitate şi apărare în Republica Moldova; 

• Diplomaţia publică şi rolul CID NATO în facilitarea comunicării dintre NATO şi publicul 

din Republica Moldova; 

• Cooperarea bilaterală practică dintre R. Moldova şi NATO; 

• Cooperarea militară dintre RM şi NATO; 

• Beneficiile mutual ale colaborării dintre Republica Moldova şi NATO; 

• Cum comunică NATO cu mass-media: procese şi resurse; 

• Rolul mass-media în cadrul “războiului hibrid” şi în reflectarea problemelor de securitate; 

• Rolul mass-media în reflectarea proceselor de integrare europeană şi euro-atlantică: Ucraina 

ca studiu de caz şi lecţii pentru R. Moldova. 

După încheierea trainingurilor, particianţii au completat un chestionar cu privire la desfăşurarea cursului 

şi identificării subiectelor relevante pentru jurnalişti în scopul îmbunătăţirii calităţii organizării următorului 

curs. 

Etapa 2: 

A fost organizată o vizită de studiu la poligonul Dănceni, unde are loc instruirea Batalionului 22 de 

menţinere a păcii. Pentru jurnalişti au fost ţinute lecţii practice, precum şi au fost pregătite un şir de exerciţii, 

care au fost însuşite de către aceştia,  cu participarea militarilor din cadrul Batalionului 22 în scopul 

cunoşterii nivelului de pregătire a militarilor care sunt trimişi în misiunile de pacificare din Kosovo.   

În urma desfăşurării acetei etape, au fost colectate toate ştirile difuzate pe posturile de televiziune, 

portalurile media, bloguri, posturile radio, pentru a vedea impactul pe care l-au avut aceste cursuri asupra 

participanţilor.  

http://nato.md/etapa-a-doua-a-cursurilor-de-perfectionare-destinate-jurnalisti-lor-in-cadrul-

proiectului-consolidarea-capacitatilor-jurnalistilor-in-reflectarea-subiectelor-de-securitate-si-

cooperare-dintre-r-moldo/  

Etapa 3: 

Aceasta a constat în organizarea unor noi cursur pentru jurnaliştii din Republica Moldova, cu scopul 

aprofundării cunoştinţelor acumulate pe parcursul celor 2 etape deja desfăşurate. 

Astfel că a fost organizat un training “Rolul mass-media în promovarea subiectelor de securitate şi 

apărare” şi  o sesiune de informare cu referire la operaţiunile de menţinere a păcii din Kosovo 

În cadrul primului eveniment s-a discutat despre importanţa transmiterii mesajului şi obiectivul corect, 

necesitatea colaborării cu diferite instituţii de stat şi ONG-lor specializate la diferite nivele şi coordonarea 

informaţiei, mesajului până la publicare; subiectul securităţii informaţionale în sfera publică şi privată, 

punându-se în valoare rolul instituţiilor statului şi mass-mediei în informarea societăţii, analiza 

mecanismului de asigurare a spaţiului mediatic; precum şi analiza subiectului prin prisma statisticelor 

Barometrului Opiniei Publice şi IMAS şi a altor sondaje,cercetări sociologice. 

Al doilea eveniment, cu o tematică mai specială a adunat jurnaliştii care urmau să plece în Kosovo, astfel 

că au fost prezentate avantajele participării Republicii Moldova la misiunea KFOR, dar şi beneficial 

militarilor care participăîn misiuni de pacificare. A fost abordat subiectul situaţiei geopolitice din Kosovo 

şi rolul activităţilor contingentului RM în misiune. S-a vorbit despre încadrarea parteneriatului RM-NATO 

în KFOR. Şi nu în ultimul rînd a fost abordat subiectul cooperării NATO, UE, OSCE şi ONU in Kosovo, 

principiile după care funcţionează KFOR şi evoluţia acestei misiuni din 1999. În calitate de vorbitori au 

fost: Dl. maior Veaceslav Corcodel, Şef stat major. Batalionul 22 de menţinere a păcii; Dl. colonel Sergiu 

Vicol, Şeful direcţiei planificare strategică, Marele Stat Major; Alina Coca, Director Adjunct, Operaţiuni 

Media şi Evenimente Speciale, Serviciul de Presă al NATO; George Avornic,  Ataşat, Secţia NATO si 
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cooperare politico-militara, Ministerul de Externe şi Integrării Europene; Mihai Carp, șef-adjunct al Secției 

de gestionare a crizelor din cadrul Diviziei Operatiuni din Cartierul General NATO. 

Etapa 4: 

Etapa a 4-a connstituit în desfăşurarea vizitei în Kosovo a celor mai buni jurnalişti care au participat la 

primul curs de traininguri, unde al treilea contingent de militari din batalionul 22 de menţinere a păcii 

participă la misiunea KFOR. 

În cadrul acestei vizite, grupul de jurnalişti au vizitat baza italiană ‘Camp Villagio’ şi multe alte 

destinaţii, în cadrul căreia sunt dislocate trupele din Moldova şi au luat cunoştinţă cu exerciţiile, sarcinile 

şi misiunea, care o îndeplinesc militarii.  

Etapa 5: 

Au fost organizate 3 vizite de studiu a diferitor grupuri de jurnalişti la Cartierul General NATO, prima 

vizită având loc in luna iunie, la reuniunea miniştrilor apărării a ţărilor membre şi partenere NATO, echipa 

fiind formată din 5 jurnalişti, aleşi dn grupul din 30-31 martie, care şi-au manifestat interesul şi 

disponibilitatea participării la această reuniune. În urma vizitei, au fost elabairate un şir de noutăţi, care au 

cuprins reuniuniea miniştrilor de la Bruxelles şi rolul CID NATO în organizarea plecării.  

A doua vizită la Cartierul general NATO a avut loc în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie la reuniunea 

miniştrilor de externe şi care a inclus acelaşi grup de jurnalişti în contextual în care deja fuseseră implicaţi 

în asemenea activităţi. 

Ultima vizită s-a desfăşurat în perioada 3 decembrie -5 decembrie, 2015, ultimul grup fiind format din 

editorii-şefi a mai multor porsturi TV şi radio din Moldova, astfel că au fost iniţiate planuri de activităţi 

pentru anul 2016. Participanţii au fost implicaţi în activităţi organizate nemijlocit pentru ei, în scopul 

evaluării necesităţilor posturilor media în domeniul securităţii, ca rezultat fiind identificarea ulterioarelor 

activităţi sau poriecte ce urmează a fi implementate. 

 

I.2.  IDC’s on NATO Social Media Project 

Perioada:  martie – noiembrie 2015 

Această inițiativă a urmărit îmbunătățirea imaginii și sporirea prezenței în mediul online a Centrului 

de Informare și Documentare privind NATO. În cadrul acestui proiect a fost lansată pagina nouă a 

website-ului CID NATO. Au fost traduse, adaptate și trimise spre difuzare un număr de filme din 

biblioteca online a NATO, precum şi s-a lucrat la îmbunătățirea imaginii CID NATO în rețelele de 

socializare Facebook, Twitter și Google+. În afară de aceasta, în cadrul aceluiași proiect, CID NATO a 

lansat o campanie de informare pe subiectul NATO și în domeniul securității pe mai multe site-uri și 

portaluri web autohtone. 

Activităţi: 

• Elaborarea completă a website-ului www.nato.md, în cooperare cu ArtSintez Media S.R.L; 

Numărul vizitatorul anul acesta atingând aproximativ 1.400.000 

• Traducerea unui număr de 12 filme despre NATO, din cadrul Librăriei Media NATO. Aceste filme 

au fost traduse, adaptate şi difuzate în cadrul televiziunii Vocea Basarabiei TV. Filmele au fost 

difuzate în perioada aprilie-iunie (http://www.voceabasarabiei.net); 

• Traducerea  filmului documentar Girl Rising. Acest film abordează subiectul rolului femeii în 

societate şi evidenţiază importanţa educaţiei. Această activitate are scopul de a atinge obiectivele din 

cadrul Planului Individual de Acţiune (IPAP) Moldova-NATO dar şi Rezolutia Consiliului de 

Securitate 1325. Aceasta adresează în mod direct impactul războiului asupra femeilor şi contribuţia 

femeilor la rezolvarea conflictelor şi realizarea unei păci stabile.   

• În cadrul aceluiași proiect, și în conformitate cu activitățile planificate, a fost elaborată o serie de 
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articole scrise de experți locali și străini, diplomați și academicieni. Articolele acoperă o gamă largă 

de subiecte, inclusiv - dar nu numai - cooperarea Republicii Moldova cu NATO, rolul conceptual de 

neutralitate în secolul 21, revoluția ucraineană, agresiunea rusă în Ucraina, etc.   

Astfel, au fost publicate articolele pe site-urile: (nato.md, agora.md, unimedia.md, 

newsmaker.md, site-ul web al kp.md). Au fost scrise şi distribuite 30 de articole (în limba română 

şi rusă). Articolele pe care le-am trimis până acum au avut ~ 14.259 de vizitatori unici în total.  

 

I.3. Speaker Tour Project  

Perioada: martie – decembrie 2015 

Obiectivul  acestui proiect a fost constituit în organizarea vizitelor diferitor delagaţii de la Cartierul 

General NATO în RM, organizarea lecţiilor publice, meselor rotunde, în diferite oraşe ale Republicii 

Moldova, unde sunt puncte de informare NATO în scopul transmiterii unui mesaj obiectiv cu privire la  

NATO şi a relaţiilor RM-NATO. 

Activităţi: 

Etapa 1:  

Prima etapă a proiectului “Speaker Tour” s-a desfășurat în perioada 9-10 martie. Aceasta a cuprins 

un număr din activități și evenimente ce au avut loc în Taraclia, Cahul şi Chişinău cu participarea 

ofițierilor de la Cartierul General al NATO - Tanya Hartman şi Mr. Krisztian Meszaros, Divizia Afaceri 

Politice şi Politici de Securitate:  

• La Taraclia - lecţie publică pe tema: Prezentare generală privind NATO şi cooperarea cu 

Moldova; 

• La Cahul – masă rotundă: Parteneriatul RM-NATO. Securitatea regională; 

• Chişinău - 1 masă rotundă pentru cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii 

şi apărării naţionale de la Academia Militară: Parteneriatele NATO. Beneficiile cooperării RM-

NATO; 

• Chişinău - 1 masă rotundă la Academia de Administrare Publică: Relaţia Moldova-NATO în 

contextul agendei post-Summit din Ţara Galilor; 

• Chişinău - 1 lecţie publică pentru studenţii şi masteranzii USM: Parteneriatele NATO. Beneficiile 

cooperării RM-NATO. 

Etapa 2:  

A doua etapă s-a desfăşurat în perioada 30-31 martie, 2015, în contextual proiectului Consolidarea 

capacităţilor jurnaliştilor în reflectarea subiectelor de securitate şi cooperare dintre R. Moldova şi NATO 

cu participarea experţilor Alina Coca, Director Adjunct, Operaţiuni Media şi Evenimente Speciale, 

Serviciul de Presă al NATO şi Alina Sugoniako, de la platform Stop Fake din Ucraina. Subiectele puse 

în discuţie au fost: politica de parteneriate a NATO, atît în general, cît şi aplicată la relaţia cu Republica 

Moldova. Conceptul apărării colective; aspecte practice ale relaţiilor NATO, ca organizaţie 

internaţională, cu mass media, resursele care stau la dispoziţia mass-mediei şi suportul de care pot 

beneficia; rolul mass-mediei în cadrul războiului hibrid şi în reflectarea problemelor de securitate; rolul 

mass-mediei în procesele de integrare europeană şi euro-atlantică: Ucraina ca studiu de caz. 

Etapa 3: 

Din etapa a 3-a au făcut parte 2 evenimente cu participarea Alinei Coca, Director Adjunct, Operaţiuni 

Media şi Evenimente Speciale, Serviciul de Presă al NATO şi a asistentului Secretarului General NATO 

pentru riscuri de securitate emergentă, Sorin Ducaru. În cadrul primei vizite a avut loc cursul pentru 

jurnalişti, ‘Rolul mass-media în promovarea subiectelor de securitate şi apărare’, iar al doilea eveniment 

a fost organizarea unei mese rotunde cu genericul ‘Republica Moldova între Est şi Vest – percepţia 



internă şi externă de securitate’, în cadrul căreia, Elena Mârzac, Director CID NATO; Sergiu Tofilat, 

expert pe dezvoltarea economică, IPRE; Oazu Nantoi, director de programe, expert, IPRE; Aurel 

Fondos, Secretar de stat al Ministerului Apărării; E.S. Artur Michalski, Ambasadorul Poloniei în 

Republica Moldova şi Sorin Ducaru au ţinut cîte o prezentare pentru participanţii al eveniment. 

 

I.4. Săptămâna NATO în Moldova, ediția 2015 

Perioada: mai – iulie 2015 

Ediția din acest an a proiectului Săptămâna NATO în Moldova cuprinde o serie de evenimente ce s-

au desfășurat atît la Chișinău, cît și în alte orașe din țară. În cadrul acestui proiect, beneficiind de sprijinul 

ambasadei Turciei, a fost inaugurat un punct de informare NATO în USC Comrat. Au fost organizate 

lecții publice la Cahul și Taraclia, iar în Chișinău, CID NATO a participat la organizarea Conferinței 

“Republica Moldova în condițiile noii arhitecturi de securitate regional”. Evenimentul central în cadrul 

acestui proiect îl constituie Conferința Internațională “Viitorul parteneriatului RM-NATO în condiţiile 

noilor provocări regionale”. 

Activităţi: 

1. Inaugurarea Punctului de Informare NATO la Comrat, cu particarea ambasadorului Turciei în 

Republica Moldova.  

Pe 4 mai 2015 CID NATO, în colaborare cu Ambasada Turciei în Republica Moldova, a inaugurat 

Punctul de Informare și Documentare privind NATO în incinta Universității din Comrat.  

2. Conferinţa universitară: Intensificarea extremismului: creşterea riscului la adresa securităţii 

Europei. 

În aceeaşi zi de 4 mai 2015, CID NATO în colaborare cu Universitatea de Stat din Comrat a organizat 

Conferinţa universitară, la care au participat 8 studenţi, dintre care 2 au obţinut diploma pentru cele 

mai bune prezentări, iar 6 – certificate de apreciere. 

3. Conferinţa internaţională: Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională.  

Evenimentul a fost organizat pe 15 mai, de către Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru 

cel Bun” în colaborare cu Centrul de Studii Strategice în Securitate şi Apărare şi Centrul de Informare 

şi Documentare privind NATO.  

4. Evenimentul cheie din cadrul proiectului “Săptămîna NATO 2015” a fost Conferinţa Internaţională 

“Viitorul parteneriatului RM-NATO în condiţiile noilor provocări regionale”, care s-a desfăşurat în 

data de 3 iunie. 

În cadrul Conferinţei au avut loc următoarele activităţi: 

a) 3 panele de discuţii: 

• Cooperarea RM-NATO: evoluţie şi perspective; 

• Parteneriatele NATO şi conceptual de neutralitate; 

• Implicarea femeilor în sectorul de securitate şi apărare. 

 b) masă rotundă: Cooperarea societăţii civile cu autorităţi din cadrul sectorului de securitate şi apărare;  

c) recepţie cu scopul decernării premiilor pentru cei mai buni parteneri ai CID NATO. 

În cadrul proiectului Săptămîna NATO în Moldova – ediția 2015, a avut loc o ceremonie de decernare 

a premiilor CID NATO pentru cei mai buni parteneri ai centrului, care au contribuit la promovarea 

valorilor şi principiilor euroatlantice şi organizarea activităţilor CID NATO. 

Au fost premiați E.S. dl Marius Gabriel Lazurcă – ambasadorul României la Chișinău, E.S. dl Robert 

Kirnag – Ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova, dl Veaceslav Iațco – Șeful secției NATO și 

cooperare politico-militară din cadrul MAEIE, dl Vasile Croitoru – expert al Centrului de Studii 

Strategice de Apărare și Securitate, dl Anatol Caciuc de la Teleradio Moldova, dna Mariana Grama 



– Ministerul Apărării, dna Valentina Teosa - dr. hab., profesor la USM, și dna Natalia Albu, 

conferențiar universitar la Academia Militară “Alexandru cel Bun”. 

 

II. Activităţi de diplomaţie publică 

1. Masa rotundă „Analiza comparativă a opțiunilor de asigurare a securității naționale a R. 

Moldova în contextul agresiunii ruse în Ucraina”. Pe data de 20 ianuarie, Asociația pentru Politica 

Externă (APE), în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare NATO din Moldova (CID 

NATO) a organizat o masă rotundă în care au fost prezentate 3 trei studii: ”Tehnologii de Conflict în 

Spațiul Post-Sovietic: Pericolele Agresiunii Indirecte Străine în Moldova și Potențialele Răspunsuri”, 

autor - Dumitru Mânzărari, Expert pe subiecte de securitate; ”Criza din Ucraina și impactul ei asupra 

sistemului de securitate al Republicii Moldova”, autor - Corneliu Ciurea, Director de Programe IDIS 

Viitorul; ”Analiza comparativă a opțiunilor de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova în 

contextul agresiunii ruse în Ucraina”, autor - Mihai Popșoi, Expert asociat APE; 

http://nato.md/masa-rotunda-un-an-de-la-revolutia-demnitatii-din-ucraina-si-anexarea-crimeei/  

2. Prezentări şi lecţii publice pentru participanții la cursul postuniversitar „Probleme actuale ale 

securităţii naţionale”. Pe data de 6 februarie echipa CID NATO a ținut o serie de prezentări pentru 

participanții la cursul postuniveritar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale , care 

s-au axat pe trăsăturile definitorii și aspectele generale ale NATO ca alianță politico-militară, relația R. 

Moldova-NATO prin prisma Parteneriatului pentru Pace și a altor cadre bilaterale de cooperare, precum 

și amenințările regionale la adresa securității și vulnerabilitățile în fața cărora R. Moldova se află astăzi. 

3. Forumul anual de Diplomaţie Publică  a NATO,  în Bruxelles, Belgia. La forumul care s-a 

desfasurat pe 16 februarie, Centrul de Informare şi Documentare NATO a fost reprezentat de către Elena 

Mârzac, Director Executiv, CID NATO. Ediţia din 2015 a explorat cât de eficiente și coordonate sunt 

metodele ce au rolul de a răspunde, a face față şi combate  activitățile desfășurate de stat și de actorii 

non-statali ce fac propagandă, ce dezinformează și  efectuează campanii de destabilizare. 

4. Masă rotundă: Un an de la Revoluția Demnității din Ucraina și anexarea Crimeei. Pe 27 

februarie, CID NATO organizat o masă rotundă cu ocazia împlinirii a un an de la evenimentele ce au 

însoțit Revoluția Demnității din Ucraina și anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. 

Evenimentul a avut loc la sediul CID NATO și a întrunit ambasadori, demnitari străini acreditați la 

Chișinău, reprezentanți ai instituțiilor de stat, militari de carieră, jurnaliști, specialiști în domeniul 

securității și apărării, reprezentanți ai societății civile, ș.a. În cadrul primului panel au participat cu 

prezentări E.S. Dl Alkhtuhov Gennadiy, însărcinat cu afaceri al Ucrainei în Republica Moldova, precum 

și E.S. Dl Artur Michalski, Ambasador al Poloniei în Republica Moldova. În urma acestor expuneri 

participanții la conferință au avut posibilitatea de a dialoga cu dl Mihai Carp, Șef adjunct al Secţiei 

Politici de Management a Crizelor, Divizia Operaţiuni a NATO, pe subiectul general al conferinței. În 

cadrul celui de-al doilea panel au fost incluse prezentările dlui Corneliu Ciurea, Director de Programe la 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, precum și cea a dlui Nicolae Țibrigan, expert al 

Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN).  

5. Lecţie publică „Misiunea și activitățile NATO. Parteneriatul R.Moldova-NATO.” Pe data de 4 

martie, dra Patricia Zghibarța, director de programe la CID NATO, a ținut o lecție publică cu 

participarea studenților IRIM. Evenimentul a  avut drept scop familiarizarea studenţilor cu structura, 

misiunea şi proiectele Alianţei, ariile de cooperare şi evoluţia relaţiei RM-NATO, dar şi rolul CID 

NATO. 

http://nato.md/masa-rotunda-un-an-de-la-revolutia-demnitatii-din-ucraina-si-anexarea-crimeei/


6. Lecţia publică cu genericul “Cooperarea cu NATO în domeniul consolidării securităţii de 

mediu în Republica Moldova”. Centrul de Informare şi Documentare privind NATO, în cooperare cu 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova, a organizat pe data de 24 martie, 2015, lecţia publică cu 

genericul “Cooperarea cu NATO în domeniul consolidării securităţii de mediu în Republica Moldova”. 

Lecţia a fost susţinută de către dna Mariana Grama, colonel, Manager al Proiectului NATO/PpP privind 

distrugerea pesticidelor, Director Naţional al Proiectului SPS “Substanţe chimice-Moldova” şi al 

Proiectului “Consolidarea capacităţilor de atenuare a bioriscurilor” . 

7. Conferință cu participarea studenților de la istorie ai USM și UPS Ion Creangă: Provocările la 

adresa securității europene după sfîrșitul Războiului rece. Pe 16 și 17 martie la sediul CID NATO s-a 

desfășurat conferința pe probleme de securitate a peste 30 de studenți ai facultăților de istorie de la USM 

și UPS “Ion Creangă”. În cadrul primului panel, intitulat NATO: Istorie și actualitate, studenții 

participanți la conferință au abordat mai multe subiecte actuale cum ar fi atitudinea NATO față de 

conflictele înghețate din Europa de est, rolul NATO în Afganistan, rolul NATO în securitatea euro-

atlantică după destrămarea URSS, implicarea NATO în conflictele din Balcani, etc. În cadrul celui de-

al doilea panel al Conferinței – NATO și securitatea mondială, au fost discutate probleme ce țin de 

amenințarea teroristă la adresa securității statelor europene, întrunirile la nivelul șefilor de stat ai NATO 

din Chicago și Newport, importanța respectării drepturilor minorităților naționale și necesitatea 

menținerii unui nivel înalt de coeziune la nivelul societății, viziunea Federației Ruse asupra problemelor 

ce țin de securitatea europeană, etc. 

8. Conferința științifică studențească cu genericul “Summitul de la Wales și impactul asupra 

securtății est-europene”. În data de 2 aprilie, în incinta aulei NATO din cadrul Universității Libere 

Internaționale din Moldova, a avut loc conferința științifică studențească, la care au participat studenți 

ai ULIM și ai Academiei de Administrare Publică a Republicii Moldova. În cadrul conferinței au 

participat dl Nicolae Țâu, dr., hab., prof. univ., vice-rector pe probleme de cooperare internațională în 

cadrul ULIM, Elena Mârzac – director CID NATO, precum și Rodica Rusu – șeful catedrei de Relații 

Internaționale și Științe Politice, Academia de Administrare Publică. 

9. Conferința Universitară “Noile amenințări la adresa securității internaționale după căderea 

zidului Berlinului”. Pe data de 3 martie a avut loc conferința organizată la Universitatea “Perspectiva” 

cu genericul  “Noile amenintari al adresa securitatii internationale dupa caderea zidului Berlinului”. 

Participații au abordat patru subiecte în cadrul comunicărilor: Diplomația multilaterală, Rolul liderilor 

poltici în asigurarea securității, Adunarea Parlamentară NATO și amenințarea pe care o reprezintă 

pesticidele la adresa securității mediului. Studenții și profesorii au discutat în sesiunea de intrebari și 

răspunsuri schimbările ce au avut loc pe arena internațională după căderea Zidului Berlinului, conflictul 

din Ucraina, statutul de neutralitate al R. Moldova, metodele de contracareare a amenințărilor emergente, 

etc. 

10. Vizita de studiu a Colegiului de Apărare NATO în Republica Moldova.  

O delegaţie a Colegiului de Apărare al NATO a efectuat o vizită de studiu în Republica Moldova, în 

perioada 21-22 iunie curent. Evenimentul a  fost organizat de Ministerul Apărării, în colaborare cu 

NATO Defence College şi cu Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica 

Moldova (CID NATO). Discuţiile purtate în timpul reuniunii au fost moderate de către directorul 

executiv al CID NATO, dna Elena Mârzac. Activitatea a avut ca scop familiarizarea reprezentanţilor 

Colegiului de Apărare al NATO cu obiectivele Republicii Moldova ce vizează reformarea şi 

modernizarea sistemului de securitate şi apărare. 



11. Vizita expertului Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Armate 

(DCAF). În perioada 6-10 iulie, a avut loc vizita expertului Centrului de la Geneva pentru Controlul 

Democratic al Forţelor Armate (DCAF) dl. Valeri Ratchev în Republica Moldova. Scopul vizitei a fost 

de a efectua o evaluare a necesităţilor de capacităţi pentru dezvoltarea instituţiei de apărare. Obiectivele 

evaluării au inclus: identificarea lacunelor/necesităţilor curente şi a oportunităţilor de dezvoltare a 

capacităţilor instituţionale (DIB), cu accent deosebit pe managementul instituţional, cadrul legal, 

integritate, drepturile omului şi gender; identificarea celor mai bune practici relevante pentru Republica 

Moldova; implicarea părţilor interesate atît în procesul de evaluarea (DIB) cît şi participarea acestora la 

activităţile şi proiectele ulterioare; identificarea domeniilor de cooperare în care DCAF şi partenerii săi 

internaționali ar putea oferi asistență instituţiei de apărare a Republicii Moldova. 

12. Dezbateri publice asupra proiectului Strategiei de Securitate Naţională  

În perioada august-septembrie au avut loc patru sesiuni de dezbateri organizate în comun de către 

Institutul de Politici Publice, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning, CID NATO cu scopul 

de a discuta principalelor teme legate de conţinutul Strategiei de Securitate Naţională, în special fiind 

axate pe formula în care aceste teme sunt percepute în cadrul societăţii civile. Subiectele abordate au 

fost: ameninţările, riscurile, vulnerabilităţi; securitatea socială; în special factorii ce determină coeziunea 

societăţii, modul în care afectează demografia securitatea şi vigoarea naţiunii, nivelul curent al educaţiei, 

identitatea naţională, minorităţile; anticorupţia; independenţa justiţiei; corupţia şi securitatea RM; 

modalităţile prin care corupţia afectează securitatea naţională. 

13. Strategia de Securitate Naţională a Republicii Moldova. Dezbaterea societății civile  

Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning București, împreună cu Institutul de Politici 

Publice și Centrul pentru Informare și Documentare ale NATO au derulat un proiect finanțat de Black 

Sea Trust al German Marshall Fund, menit să dezbată preocupările de securitate ale Republicii Moldova 

și să identifice preocupările şi sugestiile societății civile, a lumii academice și a experților în domeniu 

referitoare la percepția și principalele probleme de securitate ale Republicii Moldova. În perioada august 

– septembrie 2015 au fost circa 108 de specialişti de nişă şi experți din lumea academică, societatea 

civilă şi sectorul privat din Republica u participat la 6 reuniuni de dezbatere, care au vizat teme 

precum:mediul de securitate; orientarea politică externă a RM; relația RM-UE, relația RM-NATO; 

relaţia RM-Ucraina, România, Rusia, CSI; securitatea societală; corupția; noile amenințări (securitatea 

energetică, securitate cibernetică, securitatea infrastructurilor critice); noile amenințări 2.0.: războiul 

hibrid, războiul informațional, războiul legal (lawfare); Transnistria, separatism, minorități / etnii; 

securitatea militară; profilul strategic şi nivelul de ambiție al RM. 

14. Conferinţa de presă cu genericul „Strategia de Securitate Națională a Republicii Moldova. 

Dezbaterea societății civile”. La data de 6 octombrie 2015 a avut loc Conferință de presă organizată de 

Institutul de Politici Publice și Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning (România) cu 

tema „Strategia de Securitate Națională a Republicii Moldova. Dezbaterea societății civile”, în 

cooperare cu Centrul de Informare şi Documentare NATO în Moldova. Aceasta a fost organizată în 

urma celor şase dezbateri, la care au participat peste 108 de specialişti de nişă şi experţi din lumea 

academică, societatea civilă şi sectorul privat. 

15. Masa rotundă “Percepţia NATO şi UE în Republica Moldova şi Georgia. Realizări şi provocări” 

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) în colaborare 

cu Centrul de Informare NATO şi UE din Georgia, a organizat la data de 13 octombrie masa rotundă 

“Percepţia NATO şi UE în Republica Moldova şi Georgia. Realizări şi provocări” prilejuită de vizita 

dnei Mariam RAQVIASHVILI, adjunctului secretarului de stat pe integrare Europeană şi Euro-

Atlantică; dnei Elene GOTSADZE, Directorul Centrului de Informare NATO şi UE din Georgia; dlui 



Tornike NOZADZE, Şeful Departamentului pe comunicare strategică, Oficiul ministrului de Stat şi E.S. 

dl Merab ANTADZE, ambasadorul Georgiei în Republica Moldova. Subiectele discutate în cadrul 

acestui eveniment au vizat modalităţile de combatere a propagandei prin intermediul unor abordări 

instituţionale, strategii de lungă durată, crearea unei agende coordonate între societatea civilă, statul şi 

instituţiile sale, preluarea bunelor practice de la omologii georgieni. 

16. Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi 

securităţii în atenţia instituţiilor guvernamentale. Reprezentanţii Ministerului Apărării, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului muncii, 

protecţiei, sociale şi familie, precum şi cei din Misiunea UN Women în Moldova, Misiunea OSCE în 

Moldova, CID NATO în Moldova şi Gender-Centru, au participat la 3 şedinţe din cadrul procesului de 

autoevaluare inter-instituţională pe dimensiunea gender în sectorul de securitate şi apărare, care s-a 

desfăşurat la Centrul de Informare şi Documentare privind NATO (CID NATO). Şedinţa de lucru a avut 

drept scop discutarea aspectelor cu privire la: stabilirea termenelor activităţilor Planului comun de lucru; 

prezentarea de către instituţiile antrenate în procesul de autoevaluare a necesităţilor de asistenţă în 

completarea chestionarului; propunerile de asistenţă ale Misiunii UN Women şi Misiunii OSCE. 

17. Experţi NATO la Ministerul Apărării. Un grup de experţi NATO a efectuat, în perioada 10-13 

noiembrie curent, o vizită de lucru la Ministerul Apărării, în contextul implementării Iniţiativei de 

Consolidare a Capacităţilor de Apărare a Republicii Moldova (Defence Capacity Building Initiative — 

DCBI). La această vizită a partcipat Directorul executiv al CID NATO, Elena Mârzac cu o prezentare 

despre percepţia populaţiei asupra subiectului de securitate şi lipsa de comunicare strategică între 

instituţiile de stat şi mass-media, ca rezultat fiind informarea greşită a populaţiei prin mesajele eronate, 

fapt refelectat în Barometrul de Opinii Publice. 

18. Emisiunea Moldova în Direct, 11 noiembrie 2015. În data de 11 noiembrie 2015 a avut loc 

Emisiunea Moldova în Direct pe subiectul cooperarea dintre Republica Moldova şi NATO. Invitaţi ai 

emisiunii au fost Elena Mârzac, Director CID NATO şi Ministrul Apărării al Republicii Moldova în 

exerciţiu, Anatolie Șalaru 

19. Al 90-lea Seminar Rose-Roth al Adunării Parlamentare NATO. Elena Mârzac, Director 

executive al CID NATO a participat în perioada 11-13 noiembrie 2015, la Chișinău, la al 90-lea Seminar 

Rose-Roth al Adunării Parlamentare NATO cu genericul „Viitorul european al Republicii Moldova: 

contextul regional și provocările interne”, care reprezintă un forum de dezbateri parlamentare pe subiecte 

de actualitate în materie de securitate.   

20. Experții puşi la încercare în cadrul celui mai mare exercițiu de apărare cibernetică al NATO 

Aproximativ 600 de apărători cibernetici din întreaga Alianţă, precum şi naţiunile-partenere NATO au 

luat parte la Coaliţia Cyber 2015 care a avut loc anul acesta, în perioada 16-20 noiembrie,  în cadrul 

Alianţei Cyber Range, la Tartu, Estonia. În cadrul evenimentului dat a fost organizat şi un media tour, 

la care au participat reprezentanţi ai mass-mediei estoniene şi internaţionale, inclusiv şi reprezentantul 

CID NATO, Elena Mârzac, Director Executiv. 

21. Strategic Communications for Leaders. CID NATO în cooperare cu Ministerul de Afaceri 

Externe şi Integrare Europeană şi Centrul de Excelenţă NATO privind Comunicarea Strategică cu sediul 

la Riga, Letonia (STRATCOM), a organizat seminarul dedicat comunicării strategice cu genericul 

“Strategic Communications for Leaders”, care s-a desfăşurat la data de 24 noiembrie, în cadrul 

Ministerul de Afaceri Externe şi Integrare Europeană, cu implicarea reprezentanţilor diferitor instituţii 

de stat, precum MAEIE, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, COnsiliul Suprem de Securitate şi alte 

instituţii din sector. 



22. Seminarul de Comunicare Strategică. Centrul de Informare şi Documentare NATO în Moldova 

şi Centrul de Excelenţă NATO în domeniul Comunicării Strategice din Riga „StratCom” în colaborare 

cu Ministerul de Afaceri Externe şi Integrare Europeană a organizat seminarul de 3 zile, de Comunicare 

Strategică, care a oferit o prezentare generală a principiilor, tehnicilor comunicării strategice, utilizând 

ilustrarea acestora prin intermediul studiilor de caz. Seminarul a fost destinat funcționarilor publici și 

personalului militar de nivel operațional / tactic, funcţionari care dispun de atribuţii din domeniul 

comunicării, planificării operaţionale, informării, planificării politicilor și strategiilor şi s-a desfăşurat în 

perioada 24-27 noiembrie current, în incinta CID NATO 

 

23. Masa rotundă “Securitate prin cooperare: probleme actuale în contextul elaborării unui 

nou proiect al Strategiei securităţii naţionale”. Asociaţia absolvenţilor moldoveni al Centrului Marshall 

cu susţinerea Centrului European pentru studii de securitate George C. Marshall a desfăşurat pe 24 

noiembrie curent a zecea Masă rotundă “Securitate prin cooperare: probleme actuale în contextul 

elaborării unui nou proiect al Strategiei securităţii naţionale”, în cadrul Centrului de Cultură şi Istorie 

Militară.În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi a autorităţilor, departamentelor de profil, de 

asemenea şi reprezentantul Centrului NATO, precum şi absolvenţi a Centrului George C. Marshall cu 

scopul de a pregăti o nouă ediție a Strategiei Securităţii Naţionale. 

24. Vizita experţilor ISI pe dimensiunea gender. În contextul implementării Rezoluţiei 1325 a 

Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite  privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi 

securităţii (Rezoluţia 1325), în perioada 30 noiembrie – 04 decembrie curent, CID NATO în cooperare 

cu Ministerul Apărării a organizat vizita experţilor de la Institutul pentru Securitate Incluzivă (ISI) din 

Washington DC în Republica Moldova. Scopul vizitei experţilor ISI a fost de a identifica necesităţile 

instituţiilor din sectorul de securitate şi apărare implicate în procesul de desfăşurare a autoevaluării pe 

dimensiunea de gen şi planificarea în comun a activităţilor ulterioare. 

25. Masa rotundă „Republica Moldova între Est şi Vest – percepţia internă şi externă de securitate”. 

Centrul de Informare şi Documentare NATO în colaborare cu Institutul pentru Politici şi Reforme 

Europene, a organizat la 11 decembrie, o masă rotundă cu genericul „Republica Moldova între Est şi 

Vest – percepţia internă şi externă de securitate” care a avut scopul de a reflecta aspectele legate de 

instabilitatea politică şi economică, conflictul Transnistrean, situaţia curentă în sectorul de securitate şi 

apărare, percepţia NATO în Moldova. Acest eveniment a adunat reprezentanţi ai diferitor instituii de 

stat, a societăţii civile şi media. În calitate de speaker au fost: Elena Mârzac, Director CID NATO; Sergiu 

Tofilat, expert pe dezvoltarea economică, IPRE; Oazu Nantoi, director de programe, expert, IPRE; Aurel 

Fondos, Secretar de stat al Ministerului Apărării; E.S. Artur Michalski, Ambasadorul Poloniei în 

Republica Moldova şi Sorin Ducaru, asistent al Secretarului General NATO pentru riscuri de securitate 

emergent. 

 

 

 

 


