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CID NATO - Raport de activitate 
ianuarie-decembrie 2017 

 
 
 

I. Proiecte NATO PDD 
I.1. Școala NATO de Securitate, ediția 2017 (finisat și raportat) 
Perioada: mai-iunie 2017 
Descriere: o platformă pentru studenți, tineri profesioniști, reprezentanți ai societății civile și 
partidelor politice din diverse regiuni ale Republicii Moldova.  
Scopul: de a încuraja participarea democratică a tinerilor și de a dezvolta cultura de securitate, 
oferind oportunitatea de a primi informație cuprinzătoare cu privire la actualele evoluții politice și 
de securitate în spațiul european și de a dezvolta capacitatea analitică și de gândire critică a tinerilor. 
Beneficiari: studenți ai instituțiilor de învățământ din Chișinău, Cahul, Bălți, România, reprezentanți 
ai societății civile, ambasadelor. 
Activități: 

Modulul Securitate: 
8 lecții: Statele mici și securitatea internațională; Schimbarea mediului de Securitate în regiunea 
post-sovietică; Securitatea Republicii Moldova prin prisma MAEIE; Riscuri și amenințări în adresa 
securității Republicii Moldova; Conflictele armate în perioada războiului rece; Consolidarea 
securităţii și stabilităţii în regiunea Mării Negre; Rolul SUA în asigurarea securității globale și 
regionale; Rolul UE în asigurarea securității și păcii pe continentul European.  
1 masă rotundă: Conflictul Transnistrean și perspectivele soluționării acestuia. 
2 vizite de studiu: Departamentul Poliției de Frontieră; Postul Vamal Leușeni. 

Modulul NATO: 
9 lecții: Rolul strategic al NATO. Analiza conceptuală, legală și instituțională; Parteneriatul NATO-
Republica Moldova; Operațiunile și misiunile NATO.Trecut și prezent; Reforma securității în RM și 
rolul NATO în asigurarea acesteia; Necesitatea consolidării Comunicării Strategice. Experiența NATO; 
Incursiune în sistemul Parteneriatelor NATO; Rolul NATO în contracararea Războiul hibrid; 
Cooperarea Slovaciei cu NATO: Practicile unui stat membru; Abordarea integratoare a perspectivei 
de gen în sectorul de securitate și apărare. 
2 vizite de studiu:  Regimentul de Rachete din Durleşti; Muzeul de Istorie și Cultură Militară. 
Rezultate: a) Pe parcursul a șase zile a Școlii NATO de Securitate, participanții au completat 
chestionare de evaluare a activităților, astfel că în urma acestora, școala a fost evaluată ca una 
organizată excelent sau foarte bine; proiectul a corespuns așteptărilor lor; prezentările le-au mărit 
cunoștințele privind propaganda, dezinformarea, diplomația publică, securitatea frontierelor; b) 
70% dintre intervievați au afirmat că percepția lor privind NATO s-a îmbunătățit puțin sau 
semnificativ; c) Pe lângă numărul mare și divers de participanți (37 - Universitatea Academiei de 
Științe a Moldovei; Universitatea Libera Internațională din Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; 
Institutul Internațional de Management ˝IMI-Nova˝; Academia de Studii Economice din Moldova; 
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe; Universitatea Tehnică a Moldovei; USPEE "Constantin 
Stere"; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți; Academia Militară a Forțelor Armate ‘Alexandru 
cel Bun’; Universitatea de Stat "Bogdan Petriceucu Hasdeu” din Cahul; Universitatea Dunărea de Jos din 
Galați; Ambasada Britanică; ONG Homodiversus) și vorbitori (Ministerul Apărării al RM; Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM; CID NATO din RM; Institutul Independent de Studii 
Strategice; Asociația Absolvenților Programelor Pro-Marshall; Institutul de Politici și Reforme 
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Europene;  Ambasada României în RM; Ambasada Statelor Unite ale Americii în RM; Ambasada 
Slovaciei în RM; Delegația UE în RM; Divizia de Diplomație Publică, NATO; Divizia Operațiuni, NATO; 
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, România), urmează să fie elaborat următorul 
număr al Jurnalului academic, unde vor fi incluse lucrările participanților care au participat la un 
concurs de eseuri; d) Câștigătorul concursului ales, a făcut parte din grupul de formatori de opinie 
publică care  efectuat o vizită la Cartierul General NATO în perioada 13-14 septembrie; e) De 
asemenea, participanții din cadrul Școlii de Securitate NATO au continuat să participe la activitățile 
CID NATO pe parcursul anului 2017. 
 
I.2. Zilele NATO în Moldova, 2017 (finisat) 
Perioada: iunie – noiembrie 
Descriere: ediția din 2017 a fost focusată pe capacitatea de răspuns privind managementul 
conflictelor, consolidarea păcii statelor membre și partenere NATO, precum și pe parteneriatul 
Moldova – NATO. 
Scopul: a) angajarea directă a publicului din Moldova în subiectele de securitate, apărare și 
parteneriatul Moldova – NATO; b) consolidarea relațiilor existente între NATO și societatea civilă din 
RM, mediul academic, administrația publică și reprezentanții mass-media pentru a menține 
reprezentanții menționați interesați și implicați în cooperarea transatlantică; c) obținerea unor noi 
grupuri țintă în diferite regiuni ale Moldovei, cu accent special pe zonele rurale, prin externalizarea 
diplomației publice și împuternicirea punctelor de informare NATO din întreaga țară. 
Beneficiari; reprezentanții mediului academic din Republica Moldova și de peste hotare, a societății 
civile, instituțiilor de stat, mass-mediei, corpului diplomatic și organizațiilor internaționale. 
Activități: 
4 conferinţe internaţionale: a) “Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe”, organizată în 
colaborare cu Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, cu participarea 
reprezentanţilor mediului academic şi ştiinţific din Republica Moldova, România, Ucraina, Germania, 
Bulgaria şi Ungaria. (Participanți - 40); b) ”Information Technologies, Systems and Networks ITSN-
2017”, organizată de către Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Institutul de 
Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în colaborare cu CID NATO cu participarea 
cercetătorilor din RM, România, Rusia, SUA, Azerbaijan, Belorusia, Bulgaria, Estonia (Participanți - 
100); c) Conferința cu participare internațională „Probleme ale securității regionale în contextul 
provocărilor hibride”, organizată de către Ambasada Ucrainei în RM în colaborare cu Institutul de 
Cercetări Juridice și Politice al AȘM și CID NATO (Participanți - 115); d) "NATO şi Republica Moldova: 
Un Parteneriat Puternic pentru Securitate", organizat de către CID NATO în colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, în contextul deschiderii Biroului de Legătură NATO 
(Participanți - 170). 
6 lecții publice pentru studenți: a) “Rolul NATO în asigurarea securității ecologice” cu participarea 
studenților de la Universitatea din Tiraspol (Participanți - 60); b) “Rolul NATO și al României în 
consolidarea securităţii și stabilităţii în regiunea Mării Negre“ cu participarea studenților de la 
Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul (Participanți - 45); c) “Securitatea informațională prin 
dimensiunea politică, militară și a tehnologiilor informaționale” cu participarea studenților de la 
Universitatea din Tiraspol (Participanți - 33); d) „Securitatea și justiția în era digitală” cu participarea 
studenților de la Universitatea Tehnică din Moldova (Participanți - 87); e) “Cine este principalul 
consumator al teoriilor conspiraționiste?” cu participarea studenților de la FRIȘPA, Universitatea de 
Stat din Moldova (Participanți - 50); f) “Cooperarea Republicii Polonia cu NATO în asigurarea 
securității regionale” cu participarea studenților de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
(Participanți - 34). 
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3 mese rotunde: a) “Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova: cum le 
evaluăm?”, organizată în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM pentru 
reprezentanții mediului academic, societății civile, instituțiilor de stat, mass-mediei (Participanți - 
50); b) „Perspectivele reformei sectorului de securitate în Republica Moldova”, organizată pentru 
reprezentanții societății civile și instituțiilor de stat (Participanți - 19); c) “NATO și diplomația 
publică”,  susținută de către reprezentanta Diviziei de Diplomație Publică a NATO pentru 
reprezentanții societății civile, mediului academic și mass-mediei (Participanți - 20). 
1 concurs de picturi, poze, video și eseuri în domeniul securității, păcii: concurs de promovare a 
culturii de securitate în RM și care urmează să se finalizeze cu organizarea unei expoziții cu lucrările 
acumulate.  
Rezultate: a) CID NATO a oferit o platformă de discuții pe cele mai actuale teme din domeniul de 
securitate și apărare pentru reprezentanții instituțiilor de stat, societății civile, mediului academic 
din RM, pentru corpul diplomatic acreditat în RM, pentru organizațiile internaționale și organizații 
non-guvernamentale internaționale;  b) Ediția din 2017 a proiectului a fortificat relațiile cu 
Ambasada Poloniei, care este Punct de Contact al NATO în RM. De asemenea, activitățile din cadrul 
proiectului au permis o implicare mai largă a societății, deoarece în urma ultimelor evenimente 
legate de NATO, percepția NATO a scăzut, acest factor fiind influențat de propagandă; c) De 
asemenea, a pus în dezbateri publice următoarele subiecte: parteneriatele NATO și problema 
neutralității, dihotomia emergentă dintre est și vest; Relațiile NATO și UE în contextul schimbării 
paradigmei de securitate și a implicațiilor pentru țările din Parteneriatul Estic; abordarea noilor 
amenințări asimetrice și hibride de securitate cu care se confruntă membrii NATO și țările nealiniate 
precum Moldova, Ucraina și Georgia; construirea unei cooperări de securitate mai puternice și mai 
eficiente în regiune; d) CID NATO a întărit relațiile cu partenerii naționali și din exterior în urma 
organizării evenimentelor în comun cu acestea și a stabilit noi relații de parteneriate atât în RM, cât 
și în exterior; e) Numărul participanților la activitățile din cadrul proiectului anului a crescut în 
comparație cu alți ani, ajungând la cifra de 823, iar acești participanți, la rândul lor, devin 
distribuitori de informație/facilitatori în vederea promovării subiectelor de securitate și apărare; f) 
Conferința "NATO şi Republica Moldova: Un Parteneriat Puternic pentru Securitate" a adunat mai 
mulți vorbitori remarcabili, care sunt experți internaționali, ambasadori, oficiali de rang înalt din RM 
și Polonia, oficiali NATO, ceea ce demonstrează interesul diferitor entități naționale și internaționale 
de a aborda subiecte de securitate națională, regională și internațională; g) Studenții din instituțiile 
de învățământ din RM au beneficiat de oportunitatea de a participa la lecții susținute de ambasadori 
și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale internaționale și de a-și prezenta/expune 
lucrările în cadrul concursului; h) au fost distribuite peste 550 de materiale în cadrul activităților din 
Chișinău și regiuni (cărți despre relațiile internaționale, diplomație, marile puteri, politici publice, 
etc pentru punctele de contact , broșuri “NATO-RM: un dialog constructiv”, liflete “Cooperarea RM-
NATO”, materiale informative despre NATO, hărți). 
  
I.3. Proiect-conferință „Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul provocărilor 
securității regionale” (finisat) 
Perioada: 14 noiembrie 
Descriere: o platformă de discuții pentru experți naționali și internaționali, formatori de opinie, 
reprezentanți ai mediului academic, mass-mediei, instituțiilor de stat și corpului diplomatic. 
Scop: a) de a aduce la cunoștința tinerilor avantajele cooperării dintre RM și NATO, metodele de 
asigurare a securității naționale a RM în contextul schimbărilor securității regionale și de a oferi 
acestora posibilitatea de a pune în dezbateri realizările cooperării NATO-RM; b) promovarea culturii 
de securitate în rândul tinerilor în domeniul problemelor legate de securitate.  
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Beneficiari: 120 de studenți și profesori ai Universității de Stat din Moldova de la Facultatea Relații 
Internaționale, Științe Politice și Administrative, Facultatea de Drept, Facultatea de Jurnalism și 
Științe ale Comunicării. 
Activități: Conferință divizată în 2 panele: 
I panel: Apărarea Europeană și Arhitectura de Securitate. Studiu de caz: Republica Moldova: 
discuțiile au fost concentrate pe elementele principale ale agendei NATO și UE, cu accent special pe 
cele mai relevante provocări contemporane de securitate. 
II panel: Soft power și diplomația publică în sectorul de securitate: panelul a fost focusat pe o analiză 
a importanței politicii de soft-power, precum şi a lipsurilor pe care statul le întâmpină în domeniul 
diplomaţiei culturale, atrăgând atenția în primul rând asupra conceptului de soft power și diplomația 
publică și impactul acestora asupra securității naționale și regionale. 
Rezultate: a) Prin acest eveniment a fost organizat cu ocazia împlinirii a 10 ani de colaborare dintre 
USM și CID NATO, astfel că a favorizat întărirea relațiile de colaborare dintre aceste două instituții; 
b) Totodată, dat fiind faptul că evenimentul a adunat studenți și profesori de la diverse facultăți a 
USM, a fost creată o platformă de dialog pe subiecte de securitate între aceștia și reprezentanții 
instituțiilor de stat din RM și a Centrului pentru armată, conversie și studii de dezarmare din Ucraina, 
care au participat la Conferință; c) CID NATO a identificat noi experți care vor fi invitați să participe 
la activitățile din 2018. 
 

II.     Proiecte externe 
Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de 
Securitate al ONU, faza II/III(în derulare) 
Perioada: septembrie 2016 - septembrie 2018 
Descrierea proiectului: 1) Asistarea Guvernului Republicii Moldova, cât și actorilor societății civile în 
vederea elaborării unui Plan național de acțiuni (în continuare PNA) privind implementarea 
Rezoluției 1325 a CSONU; 2) Promovarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea; 3) Promovarea 
politicilor NATO din acest domeniu; 4. Implicarea experților NATO și a altor entități în procesul de 
elaborare a PNA. 
Scopul fazei a II-a: să Consolidarea acțiunilor privind implementarea Agendei Femeile, Pacea și 
Securitatea prin intermediul schimbului de experiență la nivel regional. 
Beneficiari: 40 de reprezentanți ai instituțiilor de stat din sectorul de securitate și apărare și a 
societății civile. 
Activități: 
5 întâlniri dintre managementul proiectului și instituțiile partenere din Republica Moldova. 
1 atelier de lucru regional cu participarea grupului de lucru din Republica Moldova și 
reprezentanții instituțiilor guvernamentale și societății civile din Ucraina, Georgia, Albania, Spania, 
Serbia, Bosnia și Herțegovina, Turcia și Statele Unite ale Americii. 
1 ședință a grupului de lucru format prin decizia guvernamentală nr. 54 din 29.05.2017. 
2 ședințe a grupului tehnic de lucru responsabil de elaborarea Planului național de acțiuni cu 
privire la implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. 
Rezultate: a) Schimbul regional de experiență: delegațiile care au participat la atelierul de lucru au 
oferit GL din RM informații cu privire la procesul de elaborare și implementare a unui 
PNA,provocările care pot fi întâlnite, dar și beneficiile unui astfel de Plan; b) Implicarea instituțiilor 
de stat și societății civile: toate instituțiile de stat și societatea civilă implicate în proces și-au 
exprimat suportul pentru elaborarea Planului; c) Procesul de lucru privind elaborarea PNA:  au avut 
loc 2 ședințe privind elaborarea PNA – 1 cu participarea reprezentanților numiți în Dispoziția 
Guvernului din 29 mai; a doua cu participarea persoanelor delegate și responsabile de elaborarea 
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Planului.; d) Suportul organizațiilor internaționale precum UN Women și OSCE: UN Women a 
colaborat cu CID NATO și Inclusive Security pe tot parcursul proiectului, au organizat participarea 
unui expert atât în faza I, cât și în faza a II-a. De asemenea au participat în cadrul ședințelor bilaterale 
cu reprezentanții instituțiilor de stat, pentru a discuta despre importanța Rezoluției 1325 în lume. 
Scopul fazei a III-a: a) Prezentarea și validarea primului concept al PNA; b) Identificarea procesului 
de evaluare și monitorizare al PNA; c) Continuarea schimbului de experiență  dintre experții naționali 
și internaționali la capitolul promovarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea.  
Beneficiari: 32 de reprezentanți ai instituțiilor de stat din sectorul de securitate și apărare și a 
societății civile. 
Activități: 
2 ședințe a grupului tehnic de lucru responsabil de elaborarea Planului național de acțiuni cu 
privire la implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. 
1 atelier de lucru cu participarea grupului tehnic de lucru din Republica Moldova. 
Rezultate: a) Elaborarea PNA de implementare a Rezoluției 1325 a CS al ONU: pe parcursul fazei a 
III-a au fost organizate 6 ședinte de lucru privind elaborarea PNA, dintre care 1 pentru reprezentanții 
numiți în Dispoziția Guvernului din 29 mai, iar 5 pentru grupul tehnic de elaborare a PNA; b) PNA de 
implementare a Rezoluției 1325 a CS al ONU: după 6 luni de lucru, în cadrul atelierului de lucru din 
cadrul fazei a III-a a proiectului a fost prezentat primul Draft al PNA la care au lucrat consultanții 
naționali și grupul de lucru; c) Cooperarea cu partenerii care s-au alaturat proiectului: UN Women se 
numără printre cei mai importanți parteneri ai proiectului, astfel că în faza a III-a UN Women a 
contractat 2 consultanți naționali care au lucrat la elaborarea PNA și au organizat 4 ședințe de lucru 
pentru grupul tehnic. Totodată au cooperat cu co-directorii proiectului în vederea organizării 
atelierului de lucru din cadrul fazei a III-a pentru grupul tehnic de lucru. 
 

III. Proiecte externe la care a participat CID NATO 
Proiectul privind dezinformarea în mediul online, TV și radio din RM: 
Scop: elaborarea manualului Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun România 
– Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa României. 
Instituțiile coordonatoare a proiectului: Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din 
România; Centrul de Informare și Documentare privind NATO din RM; Institutul de Politici Publice. 
Beneficiari: instituțiile de stat, societatea civilă, mediul academic, instituțiile mass-media din 
România și RM. 
Activități:  
3 întâlniri organizatorice cu participanții proiectului (din România și RM) în cadrul CID NATO. 
Elaborarea pe parcursul a 4 luni a cercetărilor privind dezinformarea în RM de către fiecare 
participant, printre care se numără si reprezentanții CID NATO din RM – Elena Mârzac, Director 

Executiv, CID NATO și Sandei Sandu, coordonator de programe, CID NATO. 
2 prezentări a materialului final (Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun 
România – Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa 
României): 1 în România; 1 în RM, cu participarea scoeității civile, mass-mediei și a Sandei Sandu, 
coordonator de programe, CID NATO. 
Rezultate: a) monitorizarea mass-mediei, ceea ce a permis informarea corectă pe rețelele de 
socializare a CID NATO și pe pagina nato.md; b) identificarea noilor parteneri din România; c) 
fortificarea relațiilor existente cu partenerii din RM și România; d) elaborarea manualului Provocări 
la adresa edificării spațiului comunicațional comun România – Republica Moldova. Elemente de 
război informațional în Republica Moldova la adresa României, care poate fi distribuit persoanelor 
interesate. 
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IV. Activităţi de diplomaţie publică 

Lecții publice: 
Beneficiari: studenți, participanți ai cursurilor postuniversitare. 
1. 27.01.2017 – ‘Organizația Tratatului Atlanticului de Nord – aspecte-cheie. Rolul CID NATO în 
facilitarea cooperări cu populația RM privind subiectele de securitate și apărare’: lecția publică a fost 
destinată participanților cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării 
naţionale, care este organizat şi desfăşurat de către Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 
Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. Lecția a fost purtată de către 
Directorul Executiv al CID NATO, Elena Mârzac, pe marginea subiectelor ce țin de istoricul și 
organizarea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord; cooperarea dintre Republica Moldova și 
Alianță; domeniile de cooperarea; rolul CID NATO în facilitarea cooperării cu publicul din Republica 
Moldova; participarea militarilor moldoveni în misiunile de pacificare; percepțiile cetățenilor privind 
subiectele de securitate, apărare și NATO; precum și, despre războiul informațional. Nr. de 
participanți: 27 
2. 02.02.2017 – ‘Organizația Tratatului Atlanticului de Nord – aspecte-cheie’: lecția a fost susținută 
de către Ana Negru, coordonator de programe din cadrul CID NATO și Danu Marin, expert asociat, 
CID NATO pentru studenții de la Facultatea de Biologie și Pedologie din cadrul USM. Subiectele 
abordate: istoricul NATO; rolul organizației; colaborarea cu Republica Moldova. Nr. de participanți: 
6 
3. 21.02.2017 – ‘Introducere în activitățile NATO’: lecția a fost susținută de către Directorul Executiv 
al CID NATO, Elena Mârzac pentru studenții de la facultatea Relații internaționale și științe politice 
din cadrul IRIM. Studenții au fost interesați în subiectele ce țin de misiunea NATO, rolul acesteia în 
asigurarea securității și apărării statelor membre, istoricul formării Alianței și principalele domenii 
de activitate. Nr. de participanți:  14 
4. 21.03.2017 – ‘NATO și aspectele privind securitatea mediului și management-ul deșeurilor toxice’: 
lecția a fost susținută de către colonel Mariana Grama, Ministerul Apărării. Au fost abordate mai 
multe subiecte precum: cele mai importante proiecte implementate de către Ministerul Apărării cu 
suportul financiar NATO privind securitatea mediului; rolul acestora cât și rolul NATO în vederea 
desfășurării acestora. Nr. de participanți: 33 
5. 25.09.2017 - „Tehnici de bază de manipulare a conștiinței maselor prin intermediul mass-media”: 
lecția a fost susținută de către Anton Mikhnenko, editor, Ukrainian Defense Review Magazine, expert 
al Centrului pentru armata, conversie și studii de dezarmare din Ucraina pentru reprezentanții 
societății civile, mass-mediei și mediului academic. Anton Mikhnenko a prezentat tehnicile de bază 
utilizate de către mass-media pentru a dezinforma și manipula, precum și un set de recomandări 
necesare de a fi implementate de către stat, mass-media și societatea civilă. Nr. de participanți: 23 
6. 03.10.2017 - „Rolul NATO în asigurarea securității regionale. Parteneriatul RM-NATO”: lecția a 
fost susținută de către Viorel Cibotaru, co-fondator CID NATO, ex-ministru al Apărării Republicii 
Moldova pentru studenți și liceeni din cadrul mai multor instituții de învățământ din țară cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de activitate a CID NATO. Nr. de participanți: 52 
7. 16.10.2017 – “Război hibrid – analiza legală”: lecția a fost susținută de către Sanda Sandu, 
coordonator de programe CID NATO pentru studenții facultății de Drept din cadrul USM în scopul 
analizării aspectelor războiului hibrid din perspectiva legală. Nr. de participanți: 11 
8. 24.11.2017 - “Conflictul din Ucraina și amenințările hibride”: evenimentul a fost susținut de către 
Mykhailo Samus, Director Adjunct pentru Afaceri Internaționale, Centrul pentru armată, conversie și 
studii de dezarmare din Ucraina pentru studenții de la Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova. Nr. de participanți: 25 
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9. 28.11.2017 – “Introducere în activitățile CID NATO și rolul pe care îl deține în facilitarea 
comunicării cu publicul”: lecția a fost susținută de către Sanda Sandu, coordonator de programe, CID 
NATO și Ana Negru, coordonator de programe  pentru studenții din cadrul USEM. Nr. de participanți: 
10 
10. 07.12.2017 – “Introducere în activitățile NATO și rolul pe care îl deține în asigurarea securității”:  
eveniment susținut de către Sanda Sandu, coordonator de programe, CID NATO pentru elevii din 
clasa a 8-a a Liceului Spiru Haret. Nr. de participanți: 30 
Mese rotunde: 
Beneficiari: reprezentanți ai societății civile, think-tanks-lor, mass-mediei și formatori de opinie. 
11. 12.05.2017 – ‘NATO și diplomația publică’: participanții au discutat despre rolul mass-mediei în 
reflectarea obiectivă a provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, subliniind 
parteneriatul dintre Moldova și NATO prin dimensiunea practică și politică a acestuia. Vorbitori: 
Despina Afentouli, Coordonator regional al regiunii Caucaz, Asia Centrală, ofițer de program pentru 
Moldova, Divizia de Diplomație Publică a NATO și Kristina Baleisyte, Oficiul de Legătură NATO din 
Chișinău. Nr. de participanți: 20 
12. 01.11.2017 - ,,Propaganda mediatică în perioada ,,post-adevăr’’: realități din Republica Moldova’’: 
masa rotundă a fost organizată de către Centrul Analitic Independent ,,Spirit Critic’’ în colaborare cu 
CID NATO pentru reprezentanții societății civile, mediului academic și mass-mediei și au fost puse în 
discuție exemple de propagandă din Georgia, Ucraina și s-a discutat despre importanța mass-mediei 
în RM. Nr. de participanți: 27 
13. 24.11.2017 – “Conflictul din Ucraina și amenințările hibride”: invitatții principali la masa rotundă 
au fost Mykhailo Samus, Director Adjunct pentru Afaceri Internaționale, Centrul pentru armată, 
conversie și studii de dezarmare din Ucraina, Dmitrii Levus, director la Centrul pentru Studii Publice 
„Meridianul ucrainean” și Oleg Lisni, director adjunct, Centrul de Studii Publice „Meridian ucrainean”, 
iar la eveniment au participat reprezentanți ai societății civile și mediului academic. Nr. de 
participanți: 12 
Alte activități:  
Beneficiari: reprezentanți ai mass-mediei, societății civile, instituțiilor de stat. 
14. 17.02.2017 - Lansarea revistei РУБЕЖИ: Revista a fost elaborată în contextul organizării 
Summit-ului NATO de la Varșovia, care a avut loc în vara anului 2016 și conține subiecte de 
importanță majoră pentru Republica Moldova privind Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și 
cooperarea dintre Moldova și Alianță. La eveniment au participat reprezentanții societății civile, 
instituțiilor de stat, partide politice și mass-mediei. 
15. 05 – 08.03.2017 - Vizita de studiu a jurnaliștilor în Georgia: Reprezentanții mass-media au fost 
de la Moldova 1, Teleradio Moldova, Europa Liberă, Deutsche Welle, Canal regional, Ziarul de Gardă, 
Prime TV, Nica Press, Unimedia, TV7. Aceștia au vizitat Oficiul de Legătură NATO din Georgia, 
Ministerul Apărării (Biroul Serviciului Civil), Parlamentul Georgiei, Centrul de Informare privind 
NATO și UE, precum și cabinetul Prim-ministrului Georgiei, unde au avut întâlniri cu mai mulți oficiali 
din cadrul instituțiilor respective. 
16. 25 – 28.07.2017 – Vizită de lucru a echipei de filmare de la Cartierul General NATO în scopul 
elaborării materialelor audiovizuale privind Cooperarea RM-NATO. 
17. 03.10.2017 - Decernarea premiilor câștigătorilor concursului de picturi, poze, video și eseuri. 
18. 06.10.2017 - Instruirea jurnaliștilor privind „Misiunea KFOR din Kosovo”: cu scopul de a informa 
jurnaliștii despre diverse subiecte ce acoperă tema Kosovo, întrucât în perioada 16 – 19 octombrie 
au efectuat o vizită de studiu în Kosovo. 

http://www.nato.md/
mailto:info@nato.md


 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 

             

 

8 

 

19. 09.10.2017 - Sesiune de instruire în domeniul reformei sectorului de securitate: organizată de 
către CID NATO pentru funcționarii Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, activitate 
ce face parte din memorandumul de înțelegere dintre CID NATO și MAI.  
20. 10-16.12.2017 – Vizită de lucru în România pentru reprezentanții instituțiilor mass-media din 
RM (TVR Moldova, Publika TV, Jurnal TV, Radio Moldova 1, Radio Europa Liberă, Deschide.md, 
Unimedia.md, Ziarul de Gardă, SP Bălți, Presa militară) în România, Vizita a fost organizată în 
colaborare cu Ambasadara României în RM și cu suportul Miniasterului Apărării Naționale a 
României în scopul vizitării echipei din RM a structurilor operaționale din cadrul Armatei României, 
structurilor de instruire militară și în scopul participării la un exercițiu comun româno-canadian de 
poliției aeriană. 
21. 11.12.2017 - 1 atelier de lucru cu participarea membrilor CSDP task force din cadrul instituțiilor 
guvernamentale și a corpului diplomatic al țărilor membre UE. 
22. 11.12.2017 - 1 atelier de lucru cu participarea experților independenți, reprezentanților 
societății civile, mediului academic și mass-media. 
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