Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova
Information and Documentation Centre on NATO in Moldova
Strada Bănulescu Bodoni 2A, Chişinău, Republica Moldova, MD2009
Web: www.nato.md; Email: info@nato.md; Tel/Fax: +373 22/ 244 080

Raport de activitate al CID NATO pentru perioada
ianuarie-decembrie 2016
I.

Proiecte NATO PDD

I.1. Speaker Tour: NATO agenda towards Warsaw Summit 2016
Perioada: mai-iulie 2016
Ediția din 2016 a proiectului anual ‘Săptămâna NATO’ în Moldova, cu genericul ‘Speaker Tour:
NATO agenda towards Warsaw Summit 2016’ a fost focusat pe Summitu-ul NATO 2016 de la Varșovia.
Evenimentul cheie al acestui proiect l-a constituit conferința internațională ‘Summitu- ul NATO de la
Varșovia: abordarea noilor amenințări’, eveniment organizat în colaborare cu Ambasada Poloniei la
Chișinău (Punct de Contact NATO).
În primul rând, proiectul a avut ca scop primordial consolidarea și întărirea relațiile deja existente
dintre Alianța Nord-Atlantică și societatea civilă, mediul academic, administrația publică locală și
reprezentanții mass-mediei din Moldova, pentru a menține aceste grupuri țintă interesate și angajate în
cooperarea transatlantică. În al doilea rând, proiectul a avut ca scop identificarea unei noi audiențe din
diferite regiuni ale Moldovei, în mod special, din zonele rurale pentru a dezvolta noi relaţii de cooperare
prin activităţi de diplomație publică și a promova punctele de contact ale Centrului de Informare și
Documentare NATO din tot teritoriul RM. Totodată, Speaker Tour: NATO agenda towards Warsaw
Summit 2016 a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la misiunea NATO și
activitățile întreprinse cu publicul din Moldova, în mod special, cu formatorii opinii care au un rol de
multiplicatori (ca exemplu reprezentanții mediului academic, experții, jurnaliștii, etc.) pe tot parcursul
activităților ce au fost focusate pe provocările emergente cu care se confruntă Europa și țările și estul
Europei în special, și noile inițiative care Republica Moldova le-a întreprins după Summit-ul NATO din
Țara galilor.
Proiectul a cuprins mai multe evenimente pe lângă Conferința internațională (care vor fi
enumerate în continuare), cu participarea ofițerilor NATO, reprezentanții misiunilor diplomatice,
experţilor naționali și internaționali.
Activitățile:
Activitățile care au avut loc sub egida proiectului Speaker Tour: NATO agenda towards Warsaw
Summit 2016 au fost următoarele:
Modelul NATO – Simularea procesului decizional: a avut ca scop promovarea și dezvoltarea
diplomației multilaterale, precum și o mai bună înțelegere și percepere a rolurilor, structurii și
mecanismelor NATO. Totodată, evenimentul a promovat schimbul de experiență dintre participanți,
îmbogățirea CV-lui academic prin rezumarea potențialului personal de muncă. Astfel că, prin
participarea la acest eveniment, studenții au devenit mai apropiați de standardele internaționale și au
învățat mai mult despre importanța balanței dintre interesele naționale și necesitățile comunității
europene, precum și au învățat ce reprezintă puterea și care sunt limitele negocierilor internaționale.
Acest eveniment a cuprins 2 lecții publice: O introducere în ce reprezintă NATO, Structura și procesul
decizional al NATO și, rolul NATO într-o lume globalizată, iar a 3-a activitate a fost însuși Simularea
procesului decizional, în cadrul căreia fiecare participant a reprezentat o țară membră sau parteneră
NATO. Lecţiiile au fost susţinute de Dl. Viorel Cibotaru, Dna Natalia Albu, dna Elena Mârzac, dra
Sanda Sandu şi participanții au avut șansa să discute cu dl. Mihai Carp, șef adjunct de secție, Divizia
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operațiuni a Personalului international, NATO HQ. În total, au participat 40 de studenți din diverse
instituții de învățământ precum USM; ULIM; IRIM, Perspectiva-INT, Universitatea Ion Creangă,
Universitatea USPEE Constantin Stere.
5 Lecții Publice:
2 lecții Georgia’s path to NATO, destinate studenților și masteranzilor din diverse instituții de
învățământ superior, susținute de Dl. Zurab AGLADZE, lector în cadrul Institutului Georgian pentru
Afaceri Publice, Membru al Consiliului Atlantic din Georgia; Nr. participanților: 80
Cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, lecție susținută pentru elevii liceului Mihai Viteazul
din Chișinău, de către Directorul Executiv al CID NATO – dna Elena Mârzac; Nr.participanților: 60
Instrumentele războiului hibrid, eveniment organizat pentru masteranzii Academiei Forțelor
Armate ‘Alexandru cel Bun’, de către primul secretar al Ambasadei Ucrainei la Chișinău, dl. Serghei
Orlov şi Directorul Executiv al CID NATO – dna Elena Mârzac; Nr. participanților:18
Parteneriatul RM – NATO în cadrul mediului de securitate curent – lecție susținută pentru studenții
FRIȘPA de către dna Tanya Hartman din cadrul Departamentului Afaceri Politice și Politică de
Securitate, Cartierul General al NATO. Nr. participanților: 100
2 Conferințe internaționale:
Summitu-ul NATO de la Varșovia:abordarea noilor amenințări: cel mai important eveniment
organizat sub egida proiectului Speaker Tour: NATO agenda towards Warsaw Summit 2016, în
colaborare cu Ambasada Poloniei la Chișinău (Punct de Contact NATO) și a avut ca scop să creeze o
platformă de dialog între formatorii de opinie, experții naționali și internaționali, reprezentanții massmediei asupra noii arhitecturi de securitate din Europa din perspectiva regională și națională. Astfel că
participanții la conferință au avut oportunitatea de se expune asupra subiectelor vizate, de a se împarte
cu idei și de a propune soluții; Nr. participanților: 140 reprezentanți ai societății civile, instituțiilor de
stat, mediului academic, corpului diplomatic și mass-mediei.
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regionale, eveniment organizat de
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” în colaborare cu Centrul de Informare şi
Documentare privind NATO în Republica Moldova. Nr. participanților: 60.
2 Workhop-uri:
Workshop-uri: Războiului Informațional: cazul României și Republicii Moldova: Activitățile
au avut loc în incinta Centrului de Informare și Documentare NATO. La discuții au participat experți
de la Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din București, Institutul de Politici Publice,
Institutul European de Studii Politice din Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului,
Centrul de Jurnalism Independent și Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova.
Nr. participanților: 22.
I.2. Consolidarea capacităților jurnaliștilor și formatorilor de opinie în reflectarea
subiectelor de securitate și apărare
Perioada: Septembrie-Noiembrie 2016
Prin acest proiect, CID NATO s-a focusat pe antrenarea jurnaliștilor care ulterior se vor specializa pe
subiectele de securitate și apărare. Scopul CID NATO a fost de a oferi jurnaliștilor, posibilitatea de a-și
perfecționa abilitățile personale pentru a promova diverse obiective și opinii bazate pe fapte în momentul
în care reflectă subiectele cu referire la securitate și apărare.
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Proiectul Consolidarea capacităților jurnaliștilor și formatorilor de opinie în reflectarea subiectelor de
securitate și apărare a avut de asemenea scopul de a implementa Acțiunea 2 și 3 din obiectivul 3.11,
precum și Acțiunea 3 din obiectivul 2.5 din versiunea actualizată al Planului Individual de Acțiuni dintre
Moldova și NATO (IPAP) pentru anii 2014-2016.

Proiectul a fost axat pe următoarele subiecte: securitatea regională și problemele de securitate și de
apărare cu care se confruntă Republica Moldova; cooperarea dintre Moldova și NATO; Reforma apărării
și securității; Subiectele cu privire la Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare a RM;
securitatea în regiunea Mării Negre; noua arhitectură de Securitate:capacitățile statale și non-statale și
Open sourse data.
Activitățile:
Lansarea cărții: Răzoiul hybrid a la Russe: evenimentul a avut loc la sediul CID NATO, la data
de 5 octombrie și a fost organizat pentru reprezentanții mass-mediei, societății civile și mediul academic.
Vorbitorii din cadrul evenimentului au fost: Dl. Iurii Fedorov, autorul cărții și expert în politica externă
și de Securitate a Rusiei (Rusia); Dl. Mykhailo Gonchar, președinte, Centrul pentru studii globale
Strategy XXI, autorul cărții Component energetică în războiul noii generații (Ucraina); Dl. Mykhailo
Samus, Director adjunct pe relații internaționale, Centrul de Studii al Armatei, Conversiunii și
Dezarmării (Ucraina); Dl. Vlodymyr Kopchak, Director adjunct al Centrului de Studii al Armatei,
Conversiunii și Dezarmării (Ucraina); Dl. Iulian Chifu, Centrul pentru prevenirea conflictelor și Early
Warning. În aceeași zi a fost prezentată o expoziție foto întitulată Copii în război, de către Dl. Eugen
Rokitski (Ucraina).
Trainingul ‘Consolidarea capacităților jurnaliștilor și formatorilor de opinie în domeniul
securității și apărării’: în cadrul trainingului care a fost organizat în perioada 6-7 Octombrie au
participat 18 reprezentanți ai instituțiilor media locale și regionale din Republica Moldova (ziare, agenții
de presă, portaluri informaționale, radio și TV), precum și, reprezentanți ai departamentelor mass-media
din cadrul instituțiilor de stat. Temele discutate au fost: conceptele securității; infrastructura națională a
securității și apărări; rezultatele Summit-ului NATO de la Varșovia; aspectele etnice al jurnalismului;
comunicarea strategică; cooperarea internațională în sectorul de Securitate, precum și, războiul
informational. Vorbitorii au fost: Dna Elena Mârzac, Director Executiv, CID NATO; Dl. Iulian Chifu,
Centrul pentru prevenirea conflictelor și Early Warning; Dna Natalia Albu, profesor, Academia
Militară a Forțelor Armate; Dl. Mykhailo Gonchar, președinte, Centrul pentru studii globale Strategy
XXI, autorul cărții Component energetică în războiul noii generații (Ucraina); Dl. Mykhailo Samus,
Director adjunct pe relații internaționale, Centrul de Studii al Armatei, Conversiunii și Dezarmării
(Ucraina); Dl. Vlodymyr Kopchak, Director adjunct al Centrului de Studii al Armatei, Conversiunii și
Dezarmării (Ucraina); Dl. Oleg Mulco, Ministerul Apărării; Dna Olga Gututui, membră al Consiliului
Coordonator al Audiovizualului; Dl. Danu Marin, expert în cadrul CID NATO; Dna Alina Coca,
director-adjunct al Serviciului de presă al NATO (Skype); Dna Susane Kiefer, comunicator din cadrul
Grupului operativ StratCom de Est al Serviciului European de Acțiune Externă; Dl. Valeriu Ciorba,
reprezentant al INFONET și Dna Alina Radu, membru fondator al Platformei StopFake.
Lecția publică Parteneriatul dintre Republica Moldova și NATO pentru studenții de la
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, care a fost susținută de către Dl. James Mackey, șeful
direcției Parteneriate Euro-Atlantice și Globale, Dna. Tanya Hartman, ofițer NATO pentru Republica
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Moldova din cadrul aceleași direcții și Dna. Kristina Baleisyte, șef adjunct Biroul de Legătură NATO
din Georgia.
Seminar pentru studenții Școlii Avansate de Jurnalism în data de 6 octombrie, susținută de către Dl.
Iulian Chifu, Centrul pentru prevenirea conflictelor și Ear ly Warning. Lecția a avut loc la oficiul Școlii
Avansate de Jurnalism.
Workshop pentru reprezentanții instituțiilor media, susținut de către Dna Susane Kiefer, comunicator
din cadrul Grupului operativ StratCom de Est al Serviciului European de Acțiune Externă, la data de 23
Noiembrie la Oficiul CID NATO.
Discuții cu reprezentantul Biroului de Reintegrare, Dl. George Balan despre semnificația
comunicării strategice și rolul mass-mediei în comunicarea cu populația. Evenimentul a fost organizat
la data de 30 Noiembrie la Oficiul CID NATO.
I.3. Şcoala NATO și de Securitate 2016
Perioada: Septembrie-Noiembrie 2016
Acest proiect a reprezentat crearea unei școli pentru studenți, tinerii profesioniști și activiștii societății
civile din Moldova, care împart un interes asupra securității regionale, dezvoltării politice, economice
și sociale din țările care fac parte din parteneriatul Estic, dar și sunt interesaţi de ce reprezintă Organizația
Atlanticului de Nord și rolul acesteia în menținerea securității și apărării.
Activități:
Training de 4 zile:
12 lecții publice: introducere în concepțiile de bază ale securității; dreptul internațional public și
securitatea națională; statele mici și securitatea internațională; management-ul crizelor: conflicte
înghețate și dezghețate în spațiul post-sovietic; schimbarea mediului de Securitate în regiunea postsovietică; o scurtă introducere în atribuțiile NATO; Parteneriatele NATO; Operațiunile și misiunile
NATO; războiul informațional; contracararea atacurilor cibernetice; Cooperarea României cu NATO,
practicile unui sta membru NATO; cooperarea Statelor Unite cu NATO. Lecțiile au fost susținute de
către experți naționali și internaționali: Dna Natalia Albu, profesor, Academia Militară a Forțelor
Armate; Dl. Vitalei Gamurari, expert în dreptul internațional; Dl. Ivan Țurcanu, Biroul de Reintegrare;
Dl. Leonid Litra, expert; dna Elena Mârzac, Directorul Executiv al CID NATO; Dna. Tatiana Pârvu,
MAEIE; Dl. Mihai Carp, NATO (skype); Dl. Danu Marin, expert în cadrul CID NATO; Dna Natalia
Spînu, Centrul ed Securitate Cibernetică; E.S. Dl. Daniel Ioniță, Ambasadorul României în RM; Jeff
Muir, atașatul militar al Ambasadei Statelor unite în RM.
2 seminare: 1 a fost susținut la Minisiterul Apărării: Rolul Minsiterului Apărării în asigurarea
păcii și securității naționale. Participarea Armatei Naționale la operațiunile de menținere a păcii; al 2-lea
a fost susținut șa Academia Militară a Forțelor Armate: Arta militară. Colaborarea practică dintre RM și
NATO.
1 workshop: Opțiunile de Securitate ale RM, susținut de către Dl. Valeriu Mija, expert; Dl. Leonid
Litra, expert; Dna. Natalia Albu, Academia Militară a Forțelor Armate; Dna Elena Mârzac, Director
Executiv, CID NATO.
2 întrevederi: prima a fost organizată la data de 11 octombrie pentru participanții Școlii NATO de
Securitate 2016, cu scopul de a discuta despre articolele care au fost elaborate de către aceștia și, a doua
ședință a fost organizată la data de 28 Octombrie, pentru a prezenta rezultatele Școlii NATO de
Securitate, precum și pentru a fi prezentate rezultatele concursului de eseuri.
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II.

Proiecte externe

Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de
Securitate al ONU: Acest proiect are ca scop să asiste Guvernul Republicii Moldova, cât și actorii
societății civile să creeze o strategie națională interinstituțională care ar duce la implementarea rezolutiei
1325. Timp de 24 de luni, reprezentanții de la Institutul de Securitate Inclusivă (ISI) vor monitoriza și
coordona acest proces, oferind expertize și asistență tehnică printr-o serie de worshopuri.
Activități:
Proiectul este divizat în 4 etape:
1. Raportul de auto-evaluare a instituțiilor de stat și Planul de selectare a priorităților. În perioada
24-28 octombrie 2016, CID NATO și Inclusive Security Action au organizat prima etapă a
proiectului care a cuprins următoarele activități: 1 întâlnire cu reprezentanții societății civile;
2 zile de întrevederi bilaterale cu reprezentanții instituțiilor de stat de profil și un workshop
de 3 zile.
Primul workshop interinstituțional dintre cele 4 plănuite a fost organizat pentru reprezentanții
instituțiilor de stat și societății civile. Scopul workshopului a fost de a împărtăși primele constatări a
chestionarului de auto-evaluare a sectorului gender în instituțiile de stat, precum și de a sensibiliza
actorii cheie din instituțiile de stat privind Rezoluția 1325 al CS al ONU, relevanța pentru Republica
Moldova și procesul planificat pentru dezvoltarea și adoptarea uni plan național de acțiuni. După
workshopul din octombri participanții au consimțit ca fiecare dintre ei să disttribuie cele mai importante
puncte de discuție instituțiilor pe care le reprezintă. CID NATO urmează să organizeze un alt workshop
cu participanții din prima faza la data de 21 decembrie. În cadrul acestei activități, va fi prezentată
varianta finală a raportului privind chestionarul de autoevaluare și grupul urmează să relateze succesele
sale în instituții privind campania de sensibilizare. În timpul întâlnirilor bilaterale cu reprezentanții
instituțiilor de stat, reprezentanții ISI au evaluat interesul din partea oficialilor de rang-înalt pentru Planul
Național de Acțiuni.
2. Consolidarea implementării prin schimbul de experiență regional
Rezultate: experți din Georgia, Moldova, Muntenegru și Ucraina vor identifica metode pentru a
se asigura că strategiile naționale pentru implementarea Rezoluției 1325 se află în echilibru cu politicile
naționale din acest domeniu / participanții vor obține cunoștințe să implementeze strategia prin schimbul
bunelor practici.
3. Crearea unui Plan cadru și sistemului M&M
Rezultate: oficialii din cadrul Ministerelor și membrii Grupului de Lucru vor obține un consens
să valideze structura strategiei naționale / oficialii din cadrul Ministerelor și membrii Grupului de Lucru
vor avea capacitatea sporită de a proiecta și implementa un sistem eficient de monitorizare și evaluare a
strategiei naționale a Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Rezoluției 1325.
4. Crearea Planurilor de Implementare specifice ministerelor cu planurile corespunzătoare
M&M
Rezultate: Echipele de bază din ministere de resort vor ajunge la un consens și vor valida
conținutul specific instituțional de implementare a Planurilor corespunzătoare cu planurile M&E
(monitorizare și evaluare) în scopul de a realiza obiectivele strategiei naționale.
III. Activităţi de diplomaţie publică
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1. Lecţia publică: Rolul NATO în lume şi cooperarea cu Moldova: La data de 21 ianuarie, în incinta
Centrului de Documentare şi Informare privind NATO în Republica Moldova a avut loc o lecţie publică
dedicată participanţilor cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării
naţionale, cu genericul „Probleme actuale ale securităţii naţionale” (curs de nivel politico - militar),
organizat și desfășurat de către Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Academiei
Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
2. Vizita jurnaliştilor la Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre NATO, Bruxelles: În
perioada 10 şi 11 februarie 2016 a avut loc Reuniunea minştrilor apărării din statele membre NATO, la
Bruxelles. Un grup de jurnalişti (TRM, Europa Liberă, Publika TV, Ziarul de Gardă, Ziarul Timpul,
Jurnal TV) au avut oportunitatea să asiste la o serie de briefing-uri axate pe aspecte concrete şi de
actualitate în relaţia NATO-Moldova. De asemenea, o atenţie sporită a fost acordată subiectului
cooperării practice dintre Moldova şi NATO.
3. Ședința grupului de lucru SICASN: La data de 26 februarie, 2016, a avut loc ședința grupului de
lucru a Strategiei de Informare și Comunicare în domeniul Apărării și Securității Naționale
(SICASN).Participanții au fost reprezentanții instituțiilor de stat și societății civile, și au discutat despre
Pachetul Iniţiativei de Consolidare a Capabilităţilor de Apărare (DCBI), acțiunile instituţiilor
responsabile de implementarea SICASN pentru anul 2015. Grupul de lucru a analizat problemele și
deficiențele implementării strategiei, precum și, propunerile şi recomandările pentru anul 2016 cu scopul
unei bune implementări a SICASN.
4. Lecția publică “Evoluțiile regionale și geopolitice pe flancul de Est al NATO și posibilele
repercursiuni asupra securității naționale a RM”: Lecția a avut loc la data de 1 martie 2016, la
Universitatea Liberă Internațională din Moldova și a fost susținută de către dl Viorel Cibotaru, fostul
Ministru al Apărării al Republicii Moldova, Directorul Institutului European de Studii Politice din
Moldova. S-a discutat despre parteneriatul și cooperarea între Moldova și NATO, participarea RM la
Inițiativa DCBI, analiza evoluțiilor contemporane din domeniul securității: conflictul din Ucraina și
deteriorarea arhitecturii securității din regiune, conflictul din Siria și evoluția Statului Islamic precum și,
criza migrației. O atenție deosebită a fost oferită relației cu Rusia.
5. Lecție publica “Cooperarea dintre Republica Moldova și NATO. Rolul CID NATO în
comunicarea cu publicul din Moldova”: lecția avut loc la data de 9 martie la sediul CID NATO și a fost
susținută de către dna Elena Mârzac, Directorul Executiv al CID NATO, pentru studenții de la
Universitatea de Stat a Moldovei.
6. Lecția publică “NATO – percepții reale și mituri”: Lecția susținută pentru studeni de către dl. Iurie
Pîntea, Director de Program, Institutul de Politici Publice a avut loc în data de 11 martie, 2016 la
Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Principalele subiecte abordate au fost cultura
securității, sursele de informare în societate și percepția NATO în Republica Moldova. Dl. Pîntea a făcut
o comparație între cazul Moldovei și a Estoniei, țări care sunt foarte similare după mai multe criterii:
teritoriu, populație, moștenire sovietică și existența unei minorități vorbitoare de limbă rusă.
7. Lecția publică “Transformarea NATO: lecții pentru Republica Moldova”: Evenimentul a fost
susţinut de către dl. Viorel Cibotaru, fostul Ministru al Apărării al Republicii Moldova, Directorul
Institutului European de Studii Politice din Moldova. Activitatea a avut loc în incinta Academiei de
Administrare Publică la data de 14 martie. Dl. Cibotaru a vorbit despre caracterul fluid si natura
schimbătoare a securității internaționale, transformarea NATO și politica uşilor deschise, precum şi
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faptul că evenimentele din Ucraina si Orientul Mijlociu au schimbat profund paradigma securităţii în
Europa.
8. Lecție publică: Parteneriatul Republica Moldova – NATO: aspectele de colaborare practică: Pe
data de 22 martie 2016, în incinta facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative,
Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc lecția publică cu genericul Parteneriatul Republica
Moldova – NATO: aspectele de colaborare practică, susținut de Dna. Tatiana Pîrvu, șef secția NATO și
cooperare politico-militară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În cadrul
lecției publice au fost discutate relațiile dintre Republica Moldova și NATO pe mai multe domenii de
colaborare precum cooperarea în domeniul securității și apărării, cooperarea în domeniul științific,
planificarea măsurilor de urgență civilă și informații publice. A fost evidențiat că contribuția Alianței
Nord-Atlantice în Moldova.
9. Masa rotundă: Forme de conflict în spațiul post-sovietic: lecții de învățat pentru Ucraina și
Republica Moldova: evenimentul a avut loc la data de 24 martie 2016 în colaborare cu Academia de
Științe a Moldovei, în incinta acesteia şi a adunat aproximativ 100 de participanţi din diferite structuri,
precum instituţiile de stat, corpul diplomatic acreditat la Chişinău, societatea civilă, mass-media.
Reprezentanţii mediului academic. Vorbitori au fost: prof. Valeriu Cușnir, director, Institutul de
Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei; Acad. Gheorghe Duca, Președinte al
Academiei de Științe a Moldovei; E.S. Ivan Hnatyshyn, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Ucrainei în Republica Moldova; Elena Mârzac, Director Executiv, Centrul de Informare și Documentare
privind NATO din Moldova; Mikhailo Samus, Director adjunct pe relații internaționale, Centrul de
Studii al Armatei, Conversiunii și Dezarmării; Prof. Victor Juc, Doctor hablitat, Vicedirector, Institutul
de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei; Oazu Nantoi, Director de Programe,
Institutul de Politici Publice; Anton Mikhnenko, Director adjunct al Centrului de Studii ale Armatei,
Conversiunii și Dezarmarii, Editor al Revistei ‘Ukrainian Defense Review Magazine’; Vitalie Gamurari,
expert în dreptul international.
10. Lecția publică „Război Hibrid: Experiența Ucrainei”: Pe data de 25 martie 2016, în incinta
Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, experții Centrului de Studii ale
Armatei, Conversiunii și Dezarmării (CSACD) din Ucraina – Anton Mikhnenko și Mikhailo Samus au
susținut această lecție pentru studenții și masteranzii diferitor universități din Chișinău și în cadrul căreia
au fost discutate mai multe subiecte, precum: experiența Ucrainei de război hibrid, Conflictul armat din
regiunea Donbass, similitudinile dintre războiul civil din 1917-1920 și conflictul din 2014-2016.
11. Atelier de lucru: la data de 25 Aprilie, Dna Elena Mârzac, Director Executiv CID NATO; Dna
Vera Tarșina, MAEIE; dna Diana Gradinaru, Minsiterul Apărării; Dna Mariana Cazacu, Ministerul
Afacerilor Interne; Dl. Danu Marin, expert CID NATO; Dra. Ana Prohnițchi, coordonator de programe
CID NATO au avut o întrevedere la care s-a discutat despre activitățile comune c referire la parteneriatul
RM-NATO – promovarea viitorilor pași pentru Săptămâna NATO 2016.
12. Vizita de lucru a unui grup de jurnaliști la Reuniunea Miniștrilor Apărării, Cartierul general
NATO: un grup de jurnaliști de la Tele-Radio Moldova, Ziarul de Gardă, Jurnal TV, Vocea Basarabiei
TV, MBC, Prime TV) a avut oportunitatea de a asista la întâlnirile Miniștrilor apărării NATO, care au
avut loc în perioada 14-15 iunie.
13. Workshop “Strategia de comunicare privind procesul de asociere și relațiile dintre Republica
Moldova și UE”: acesta a fost organizat de către Asociația de Politică Externă în colaborare cu CID
NATO, la data de 28 iunie. În cadrul workshopului, dna Elena Mârzac, Director Executiv, CID NATO
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a susținut o prezentare despre NATO StratCom și bunele practici. La acest eveniment au participat
reprezentanți ai instituțiilor de stat, societății civile și mass-mediei.
14. Vizita de lucru a unui grup de jurnaliști la Summit-ul NATO de la Varșovia: Summit-ul NATO a
avut loc la data de 8-9 iulie, curent și la acesta au participat și o delegație de reprezentanți ai massmediei din Republica Moldova (Moldova1 TV, Radio Moldova1, Radio Europa Liberă, Publika TV,
Ziarul de Gardă) care a fost condusă de directorul executiv al Centrului de Informare și Documentare
privind NATO din Moldova – dna. Elena Mârzac.
15. Masa rotundă cu genericul „Strategia Națională de Apărare, actualități și perspective”:
Activitatea a fost organizată în cooperare cu Ministerul Apărării la data de 23 august, 2016. Scopul
activităţii a fost creşterea gradului de implicare a societăţii civilie în procesul de elaborare a
documentelor strategice în domeniul asigurării apărării naţionale a Republicii Moldova și a adunat peste
40 de participanți, printre care au fost reprezentanți ai instituțiilor de stat, a corpului diplomatic,
societății civile și mass-mediei.
16. Lansarea cărții: Războiul informațional: tipizarea agresiunii informaționale a Federației Ruse:
Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din București,
împreună cu Institutul pentru Politici Publice și Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din
Republica Moldova. Evenimenul a avut loc la data de 28 august, 2016 și a adunat mai mulți reprezentanți
ai corpului diplomatic, societății civile, mediului academic și mass- mediei.
17. Lansarea proiectelor din cadrul Programului Știință pentru Pace și Securitate al NATO: La data
de 6 octombrie 2016, în incinta Guvernului Republicii Moldova a avut loc lansarea Proiectelor în
domeniul Securității Cibernetice din cadrul Programului NATO „Știință pentru Pace și Securitate”
(SPS), care reprezintă un instrument ce contribuie la dezvoltarea dialogului și cooperării cu statele
partenere, prin implementarea proiectelor în domeniul științei și inovației. Evenimentul a fost organizat
de către CID NATO și Centrul de Telecomunicații Speciale. Proiectele sunt: Lansarea Laboratorului de
cercetare şi instruire în domeniul securității cibernetice din cadrul UTM; Crearea unei instituții de tip
CERT în cadrul Ministerului Apărării; Planul Național al Republicii Moldova de implementare a
Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Vorbitorii în cadrul acestui eveniment au fost:
Roman Cazan, Secretar general adjunct al Guvernului; Vitalie Tarlev, Viceministru al Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor; Emil Druc, Director, Direcția Generală Cooperare Multilaterală,
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova; Michael Gaul, Consilier
superior pe proiecte și strategii, Divizia Riscuri de securitate emergente, Cartierul General NATO;
Serghei Popovici, Director general al Î.S. Centrul de telecomunicații speciale; Valentin Amariei,
Prorector formare continuă și relații internaționale al Universității Tehnice a Moldovei; Lauri Almann,
Cofondator al laboratorului BHC, Companie pentru securitatea cibernetică, Estonia; Gheorghe Galbura,
Viceministrul Apărării al Republicii Moldova; Ian Davies, Cercetător pricipal, Agenția pentru
comunicații și informare a NATO (NCIAgency); Ewa Myszkowska, Divizia Riscuri de securitate
emergente, Cartierul General NATO; Elena Mârzac, Director Executiv al Centrului de Informare și
Documentare privind NATO din Moldova; Viorica Sudacevschi, Şef catedra Calculatoare, UTM;
Andrus Kivisaar, laboratorul BHC, Companie pentru securitatea cibernetică, Estonia; Blaine Tyson,
Ofițer, managementul informațiilor, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău.
18. Vizită de lucru a unui grup de jurnaliști la Reuniunea miniștrilor apărării, Cartierul General
NATO: un grup de jurnaliști de la Tele-Radio Moldova, Ziarul de Gardă, Moldova 1 TV, Radio Europa
Liberă, B TV Bălți, au avut oportunitatea să asiste la întâlnirile Miniștrilor Apărării din 26-28 octombrie.
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19. Lecția publică Cooperarea statelor neutre cu NATO. Studiu de caz: Austria: CID NATO la data
de 2 noiembrie a organizat o lecție publică pentru studenții de la facultatea Relații Internaționale, Științe
Politice și Administrative din cadrul Universității de Stat. Aceasta a fost susținută de către Dl. Erich
Simburger, atașatul militar al Austriei pentru Ucraina, Georgia și Moldova.
20. Lecția publică Introducere în responsabilitățile NATO. Rolul CID NATO: la data de 24
noiembrie, la CID NATO a fost organizată o lecție publică pentru studenții Univerisității Libere
Internaționale din Moldova despre ce reprezintă NATO, de ce aceasta încă există, obiectivele principale,
precum și, rolul CID NATO în Moldova. La lecție au participat 25 de studenți și aceasta a fost susținută
de către dna Elena Mârzac, Director Executiv, CID NATO.
21. Lecția publică Percepția tinerilor privind Organizația Tratatului Atlanticului de Nord: lecția a fost
organizată la data de 25 noiembrie for liceenii de la Dante Aligheri și susținută de către dna Elena
Mârzac, Director Executiv, CID NATO. Subiectele discutate au fost următoarele: ce reprezintă
NATO? Ce cunosc tinerii despre NATO? De ce o organizație pentru NATO este importantă și de ce
Moldova trebuie să-și îmbunătățească capacitățile în materie de securitate cibernetică, energetică,
ecologică, culturală, politică și militară.
IV. Emisiuni radio/TV/publicații

2 Emisiuni TV

TV Moldova 1

MBC TV

13 emisiuni
radio

TVR Moldova

Reporter de
gardă

4 interviuri

Radio Europa
Liberă
Radio Moldova
1
Radio Jurnal FM

Ziarul de Gardă

