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CID NATO - Raport de activitate 
ianuarie-decembrie  2018 

 
 
 

I. Proiecte NATO PDD 
 

I.1. Școala NATO de Securitate, ediția 2018 (finalizat)  
Perioada: mai-octombrie 2018 
Descriere: o platformă pentru studenți, tineri profesioniști, reprezentanți ai societății civile, mass-
mediei și partidelor politice din regiunea Centru a Republicii Moldova.  
Scop: 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: tineri (studenți, tineri profesioniști, reprezentanți ai societății civile, mass-mediei și 
partidelor politice) din regiunea Centru a Republicii Moldova. 
Activități: 

Modulul Securitate și Modulul NATO 
14 lecții: Introducerea în studii de securitate: politici și strategii, Politica externă în asigurarea 
securității naționale a Republicii Moldova, Politica de apărare a Republicii Moldova, Sectorul de 
securitate și apărare al Republicii Moldova: riscuri, amenințări și perspective, Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord: Introducere, Comunicarea strategică în sectorul de securitate și apărare, 
Cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, Asigurarea securităţii spaţiului mediatic din 
Republica Moldova: evaluarea provocărilor și dezvoltarea pe viitor, Politica națională de securitate 
și dimensiunea de gen, Building Integrity: instituții puternice și buna guvernare  -  cheia securității, 
Consolidarea securităţii și stabilităţii în regiunea Mării Negre, Aspectele neutralității în cadrul 
securității internaționale, Rolul UE în asigurarea securității și păcii pe continental European, Dreptul 
internațional și securitatea. 
1 vizită de studiu: Brigada 2 Infanterie Motorizată "Ştefan cel Mare". 
 
Rezultate: Pentru a evalua rezultate organizării Școlii de Securitate NATO, ediția 2018, timp de trei 
zile cât a durat Școala, participanții au completat chestionare de evaluare a Școlii. Astfel că, în 
conformitate cu datele preluate a) participanții în număr de 26-30 au evaluat Școala ca fiind una bine 
(3,85%) sau excelent (96,15%) organizată; cunoștințele acumulate în cele trei zile de lucru le vor 
folosi în activitatea lor profesională și sunt predispuși să participe la alte activități organizate de 
către CID NATO, 84% au zis că Școala a fost foarte utilă iar 16% că a fost utilă; b) unii participanți și-
au exprimat dorința de a conlucra în viitor cu CID NATO în vederea implementării unor proiecte 
comune în domeniul învățământului liceal și implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de 
Securitate al ONU; c) CID NATO urmează să elaboreze o broșură informativă despre proiectul Școlii 
de Securitate NATO, astfel că o parte din paricipanții s-au oferit să scrie eseuri la teme legate de 
domeniul de securitate și apărare și care ulterior vor fi incluse în broșura menționată; d) vârsta de 
participare pentru ediția din anul 2018 a fost mărită și prin urmare diversitatea de opinii a fost mai 
largă, iar un indicator pentru CID NATO au fost opiniile și cunoștințele pe care le dețin participanții 
de diferite vârste cu privire la subiectele de țin de securitate, apărare, NATO; e) numărul larg (14) și 
divers de vorbitori (organizații internaționale, corpul diplomatic, mediul academic, instituții de stat 
și societatea civilă) a oferit posibilitatea de a acoperi cele mai stringente subiecte legate de securitate 
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la nivel local, național și regional, ceea ce a fost apreciat și de către participanți și exprimat în 
chestionarele de evaluare; f) datorită participării unei reprezentante a mass-mediei, au fost 
intervievate mai mulți participanți și vorbitori, astfel că a crescut fluxul de informare a cetățenilor 
despre proiect; g) beneficiarii proiectului au participat pe parcursul anului și la alte activități ale 
Centrului.   
Participanții (studenți – Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”, Universitatea de 
Stat din Moldova, Institutul de Relații Internaționale al Republicii Moldova, Universitatea Liberă 
Internațională a Moldovei, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Institutul Național de 
Limbi Orientale și Civilizații din Paris; profesori – Academia de Studii Economie a Moldovei, 
Universitatea Liberă Internațională a Moldovei, Liceul Teoretic GInta Latină, Universitatea 
Pedagogică de Stat Ion Creangă; reprezentanți ai societății civile - A.O. ”Glasul Sufletului”, A.O. ”Calea 
Lactee”, reprezentanți ai organizațiilor internaționale - EU HLA Mission) au învățat să depășească 
stereotipurile circumstanțiale existente și să perceapă politicile naționale prin dezvoltarea unui 
dialog regional constructiv. În cadrul Școlii de Securitate NATO temele generale au fost ilustrate prin 
prelegeri, exemple, dezbateri, lucru individual și exerciții. Participanții au marcat necesitatea 
organizării școlilor de securitate și în viitor. Vorbitorii au evidențiat calitatea Școlii din diferite 
perspective: calitatea participanților, programul Școlii, locația și organizarea foarte bună. 
Participanții au recomandat extinderea grupului țintă, pentru a include profesori și tineri din diferite 
regiuni ale Moldovei.  
 
II.2. Zilele NATO în Moldova (finalizat) 
Perioada: Septembrie- Decembrie, 2019 
Descrierea proiectului: Ediția din 2018 a contribuit la promovarea subiectului de transformare și de 
modernizare a sectorului național de securitate, a domeniilor de cooperare dintre Republica 
Moldova și NATO și beneficiile acesteia.  
Scop: a) implicarea populației din regiunile  Republicii Moldova în procesul de informare cu referire 
la parteneriatul NATO - Republica Moldova b) creșterea numărului de activități atât în mediul rural 
al Republicii Moldova, cât și participarea beneficiarilor din diverse localități. c) Identificarea unor 
noi grupuri țintă în zonele rurale cu perspectiva de a le implica în mai multe activități de diplomația 
publică.  
Beneficiari: reprezentanții societății civile, parlamentului, guvernului, APL-lor, mass-mediei, 
corpului diplomatic.  
Activități:  
3 mese rotunde: a) ,,Provocări ale securității naționale și cum pot fi depășite” , organizată în 
parteneriat cu Asociația Publică ,,AFINA”, și Asociația ,,ECOU”, pentru reprezentanți din  
Universitatea de Stat ,,Aleccu Russo” din Bălți și Universitatea de stat,, Bogdan Petriceicu Hașdeu” 
din Cahul; b) ,,Comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: necesități și perspective” 
organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice sub egida Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Apărării și  CID NATO. 
3 lecții publice pentru studenți:  a) "Rolul NATO în asigurarea securității și gestionării crizelor. 
Studiu de caz: România și regiunea Mării Negre" organizată pentru studenții din cadrul Universității 
de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul; b) Cooperarea cu NATO: Experiența Republicii 
Lituania  c) ,,Cooperarea cu NATO: Experiența Republicii Lituania” organizată pentru studenții din 
cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți; c) ,,Evoluția Securității mediului” pentru studenții 
din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. 
2 lecții publice pentru liceeni: a) ,,Provocări pentru securitatea națională. Cum pot fi acestea 
depășite?” cu participarea liceenilor din cadrul  Liceului Teoretic ,, Ion Creangă” din Cahul; b) 
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,,Securitatea națională: Provocări și Perspective” cu participarea liceenilor din cadrul Liceul Teoretic 
,,Mihai Eminescu” din Bălți. 
1 Conferință Națională cu subiectul ,,Parteneriatul Republica Moldova - NATO: Realizări și 
Perspective”  organizată de CID NATO în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Intergrării 
Europene, Ministerul Apărării și Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova. 
1 vizită de studiu organizată pentru formatorii de opinie publică din regiunea de Nord a Republicii 
Moldova la Chișinău (CID NATO și Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova).  
 
Rezultate: a) CID NATO a participat la consolidarea dialogului dintre societatea civilă și structurile 
de luare a deciziilor; b) s-au abordat mai multe teme de interes comun și actuale pentru mediul 
academic și societatea civilă; c) publicul a fost informat despre relațiile existente între NATO și 
Republica Moldova; d) au fost înregistrați mai mult de 600 beneficiari care au participat la activitățile 
organizate în cadrul Zilelor NATO în Republica Moldova; e) implicarea activă a instituțiilor mass-
media în informarea populației cu referire la securitatea națională, la cooperarea Republicii Moldova 
cu NATO, etc. f) promovarea dialogului dintre tineri la subiecte precum: educația, securitate, 
participarea în politică; g) mai mult de 40 de reflecții în mass-media; h) ediția din 2018 a Zilelor 
NATO s-au implicat mai mulți funcționari de rang înalt care au vorbit despre importanța și existența 
nemijlocită a relațiilor de colaborare dintre Repulica Moldova și NATO; i) au fost distribuite peste 
300 de materiale în cadrul activitățlor din Chișinău și din Regiunile de Nord și de Sud ale Republicii 
Moldova.  
 

II.     Proiecte externe 
II.1. Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de 
Securitate al ONU, faza IV (finalizate și raportate toate IV faze ale proiectului) 
Perioada: septembrie 2016 - iunie 2018 
Descrierea proiectului: Proiect implementat 1) pentru a asista Guvernul Republicii Moldova, cât și 
actorii societății civile în vederea elaborării unui Plan național de acțiuni (în continuare PNA) privind 
implementarea Rezoluției 1325 a CS ONU; 2) pentru a promova Agenda Femeile, Pacea și Securitatea; 
3) pentru a promova politicile NATO din acest domeniu; 4) pentru a implica experții NATO și alte 
entități în procesul de elaborare a PNA. 
Scopul fazei a II-a: Consolidarea acțiunilor privind implementarea Agendei Femeile, Pacea și 
Securitatea prin intermediul schimbului de experiență la nivel regional. 
Beneficiari: 27 de reprezentanți ai instituțiilor de stat din sectorul de securitate și apărare și a 
societății civile. 
Activități: 
3 întâlniri dintre managementul proiectului cu reprezentanții Ministerului Apărării și Misiunii UN 
Women în Moldova. 
1 atelier de lucru pentru grupul de lucru responsabil de implementarea Programului național de 
implementare a Rezoluției 1325 a CS ONU pentru anii 2018-2021. 
8 zile de ședințe individuale pentru Ministerul Apărării, Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor 
Interne și Serviciul de Informații și Securitate pentru definitivarea planurilor individuale de 
implementare a Programului Național de implementare a Rezoluției 1325 a CS ONU pentru anii 2018-
2021. 
4 sesiuni de informare privind Rezoluția 1325 a CS ONU și Programul național de implementare a 
Rezoluției 1325 a CS ONU pentru anii 2018-2021 pentru Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor 
Interne, Serviciul Vamal și Biroul Politici de Reintegrare. 
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Elaborarea unui spot promoțional despre Programul Național al Republicii Moldova de 
implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și 
Securitatea pentru anii 2018-2021.  
Elaborarea unui ghid informațional despre Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU și 
Programul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de 
Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021. 
 
Rezultate: a) Adoptarea Programului național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 
1325 a Consiliului de Securitate al ONU pentru anii 2018-2021; b) după adoptarea Programului 
național, 4 instituții au adoptat planurile individuale de implementare a Programului național, iar 
celelalte instituții de stat au integrat acțiunile din Program în planurile instituționale; c) suportul 
oferit în cadrul ședințelor individuale a ajutat la definitivarea planurilor instituțiilor de implementare 
a Programului național; d) sesiunile informative au oferit posibilitatea colaboratorilor tuturor 
departamentelor din cadrul instituțiilor de stat să cunoască ce înseamnă Rezoluția 1325 a CS ONU și 
care este necesitatea implementării Programului național; e) spotul promoțional și a ghidul 
informativ au servit drept sursă de informare directă despre Programul național, angajamentele 
Guvernului, rolul societății civile în elaborarea și implementarea acestuia, dar și despre Rezoluția 
1325 a CS ONU; f) numărul beneficiarilor din cadrul instituțiilor de stat a crescut în raport cu anul 
2016, când a început proiectul; g) au apărut un șir de inițiative de colaborare între instituțiile de stat, 
societatea civilă și organizațiile internaționale după adoptarea Programului național; h) proiectul a 
fost înalt apreciat de partenerii de implementare, cât și de către cei care s-au alăturat pe parcurs 
(Misiunea OSCE în Moldova, Misiunea UN Women în Moldova, organizațiile internaționale 
specializate pe subiectele legate de dimeniunea de gen); i) CID NATO prin acest proiect a reușit să 
creeze o platformă de comunicare dintre instituțiile guvernamentale și societate civilă pe subiectele 
legate de Rezoluția 1325, egalitatea de gen, etc; j) experții internaționali care au fost angajați pe 
parcursul celor 4 faze de implementare au apreciat succesele acestui proiect prin care Republica 
Moldova a reușit să adopte primul Program național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului 
de Securitate al ONU și au elaborat rapoarte unde sunt indicate aceste succese, dar și contribuția 
dumnealor în acest proiect. 

 
II.2. Promovarea valorilor europene și euroatlantice în zonele rurale ale Republicii Moldova 
prin intermediul formatorilor locali de opinie publică (finalizat) 
Perioada: martie-august 2018 
Descriere: Proiectul a urmărit dezvoltarea unei platforme de informare și comunicare pentru 
persoanele active din diverse regiuni ale Republicii Moldova.  
Scop: Promovarea valorilor europene şi euroatlantice în zonele rurale ale Republicii Moldova prin 
intermediul formatorilor de opinie prin aprofundarea înțelegerii principiilor și valorilor europene și 
euro-atlantice și facilitarea schimbului celor mai bune practici și experiențe.  
Beneficiari: 10 formatori locali de opinie publică care activează în calitate de: primari, reprezentați 
ai APL-lor, lideri ai ONG-urilor locale, preoți, care sunt membri activi ai comunității din care fac parte 
și și-au manifestat angajamentul față de dezvoltarea regiunii. 
Activități: 
1 vizită de studiu în Chișinău (CID NATO, Oficiul de Legătură NATO și Oficiul Delegației UE) pentru 
10 formatori de opinie publică (Primarul satului Țarigrad; Preot-paroh, Parohia Ortodoxa Rotunda 
r. Edinet; Preot, Biserica Ortodoxă s. Ghidighici; președinta AO "Afina"; Directoarea executivă a AO 
Centrul National petru Dezvoltare Durabila; Directoarea Executivă a  AO „Nufărul”; Consilier, 
Consiliul Municipal, Consiliul Raional Cahul; Vice primar al s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni, membru al 
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AO „Iedera Dubăsarii Vechi”; Directoarea executivă a AO AZI; Președinte al A.O. "Centrul pentru 
Comunicare Internațională și Drepturile Omului"). 
1 vizită de lucru în Belgia pentru cei 10 formatori de opinie publică (municipalitatea Lovendegem 
din Belgia, NATO, Directoratul General al Comisiei Europene privind „Politica europeană de 
vecinătate și negocierile privind extinderea”, Comitetul European al Regiunilor și Serviciul European 
de Acțiune Exernă). 
9 mese rotunde privind promovarea valorilor europene și euroatlantice în 9 localități din Republica 
Moldova (Ialoveni, Bălți, Cahul, Criuleni, Edineț, Drochia, Cantemir, Rezina, Dubăsari). 
1 sesiune de totalizare a rezultatelor proiectului, organizată la Chișinău. 
Elaborarea unei broșuri despre valorile europene și euroatlantice, care a fost distribuită în cadrul 
activităților de informare, transmisă la punctele de contact CID NATO și biblioteci. 
 
Rezultate: a) Preluarea bunelor practici de la instituțiile europene și euroatlantice și astfel 
împuternicirea a zece formatori locali de opinie publică (Ialoveni, Bălți, Cahul, Criuleni, Edineț, 
Drochia, Cantemir, Rezina, Ghidighici) să acționeze ca multiplicatori privind subiectele ce țin de UE, 
NATO, precum și despre cele mai bune practici ale guvernării locale; b) localnicii (247 reprezentanți 
ai APL-lor și ONG-lor locale, studenți, profesori) din 9 comunități diferite (Ialoveni, Bălți, Cahul, 
Criuleni, Edineț, Drochia, Cantemir, Rezina, Dubăsari) au beneficiat de 8 activități de promovare a 
valorilor europene și euroatlantice, susținute de către beneficiarii proiectului, reprezentanții CID 
NATO și a corpului diplomatic; c) creșterea gradului de conștientizare, aprofundarea cunoștințelor 
și minimizarea percepției stereotipizate a oamenilor din nouă zone rurale cu privire la rolul și 
valorile UE și NATO; d) îmbunătățirea capacității organizatorice a formatorilor locali de opinie 
publică în baza practicilor utilizate de comunitatea locală belgiană; e) în urma implementării 
proiectului și anume organizării activităților în teritoriu a crescut numărul inițiativelor de colaborare 
dintre CID NATO și diverse organizații obștești din teritoriu; f) în urma evaluării chestionarelor după 
organizarea activităților, localnicii din cele 9 comunități în proporție de 23% au indicat că aceste 
activități au fost utile și 75,6 - foarte utile, beneficiarii au solicitat continuarea și dezvoltarea 
proiectului; g) a fost creată o rețea de formatori de opinie care au fost implicați și în a doua ediție a 
proiectului, implementată în perioada octombrie 2018 – iulie 2019. 
 
II.3. Modelul NATO – Simularea procesului de luare a deciziilor (finalizat) 
Perioada: mai - decembrie 2018  
Descriere: o platformă pentru tineri care au fost implicați într-o serie de activități precum două școli 
de securitate, trei procese la nivel local de simulare a procesului de luare a deciziilor NATO și un 
proces la nivel național de simulare. Proiectul a fost organizat în cooperare cu Oficiul de Legătură 
NATO în Republica Moldova, Ministerul Apărării al Republicii Moldova Universitatea de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 
Scop: înțelegerea capacităților și constrângerilor care modelează politicile țărilor membre NATO în 
determinarea problemelor securității colective.  
Beneficiari: tineri (studenți, tineri profesioniști, reprezentanți ai societății civile, mass-mediei și 
partidelor politice) din cele trei regiuni ale Republicii Moldova. 
Activități: 
2 Școli de Securitate în regiunile Sud și Nord a Republicii Moldova. 
3 simulări a procesului de luare a deciziilor a NATO la nivel local (Centru, Sud și Nord). 
1 simulare a procesului de luare a deciziilor a NATO la nivel național. 
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Rezultate: a) înțelegerea avansată a problemelor legate de securitate și NATO în rândul 
participanților; b) o mai bună conștientizare a politicilor guvernamentale interne, externe și de 
securitate; c) sporirea gândirii critice și abilităților analitice; d) consolidarea calităților de lider și a 
competențelor de negociere a participanților; e) implicarea sporită în analiza și cercetarea politicilor; 
f) creșterea capacității participanților de a acționa ca multiplicatori în regiunile lor; g) creșterea 
cooperării transregionale între tineri; h) creșterea inițiativelor multilaterale ale tinerilor. 
 
II.4. Promovarea valorilor europene și euroatlantice în zonele rurale ale Republicii Moldova 
prin intermediul formatorilor locali de opinie publică, Ediția a II-a (în derulare) 
Perioada: octombrie 2018 - iulie 2019  
Descriere: Acest proiect este continuarea primei ediții implementate în perioada martie – august 
2018. 
Scop: De a aprofunda înțelegerea și de a promova principiile, valorile europene și euro-atlantice prin 
intermediul formatorilor locali de opinie publică din regiunile Republicii Moldova. 
Activități (I etapă, a doua etapă este implementată în anul 2019): 
1 sesiune de informare organizată la Chișinău cu prezentări din partea CID NATO și Ministerul 
Apărării pentru 10 beneficiari ai proiectului (Strășeni, Leova, Hîncești, Ghidighici, Cahul, Telenești, 
Telița, Bălți, Briceni, Tiraspol). 
1 vizită de studiu în Belgia (Cartierul General NATO, Primăria municipalității Lovendegem, 
Directoratul General al Comisiei Europene privind „Politica europeană de vecinătate și negocierile 
privind extinderea” (DG NEAR), Parlamentul European, Ambasada Republicii Moldova în Regatul 
Belgiei și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)) pentru cei 10 beneficiari. 
Rezultate așteptate: a) 17 beneficiari ai proiectului au primit informații din prima sursă despre 
principiile și activitățile NATO și UE, precum și despre cele mai bune practici ale unei administrații 
publice locale din Belgia; b) cetățenii din 20 de localități vor beneficia de sesiuni de informare 
organizate de formatorii de opinie locali și își vor aprofunda cunoștințele lor cu privire la valorile 
europene/ euroatlantice, proiectele implementate în parteneriat cu NATO și EU; c) zece formatori de 
opinie vor putea schimba mai eficient practicile și experiența în dezvoltarea locală între ei și cu 
omologii belgieni; d) șapte formatori de opinie vor organiza și participa în calitate de experți în 
comunitățile locale și la activitățile organizate de beneficiarii din cea de-a doua ediție a proiectului; 
se va forma o rețea locală de formatori de opinie specializată pe subiecte legate de UE și NATO, 
compuse din beneficiarii direcți ai ambelor proiecte. 
 

IV. Activităţi de diplomaţie publică 
Lecții publice: 
Beneficiari: studenți, participanți ai cursurilor postuniversitare. 
1. 26.01.2018 – Introducere în activitățile CID NATO și domeniile de cooperare RM-NATO: lecția a 
fost susținută pentru participanții 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” de către Ana Negru, 
coordonatoare de programe, CID NATO. Subiecte discutate au fost: istoricul și organizarea NATO; 
cooperarea dintre Republica Moldova și Alianță; domeniile de cooperarea; rolul CID NATO în 
facilitarea comunicării cu publicul; participarea militarilor moldoveni în misiunile de pacificare; 
percepțiile cetățenilor privind subiectele de securitate, apărare și NATO; războiul informațional. Nr. 
de participanți: 18 
2. 08.02.2018 – Asistența NATO în asigurarea securității ecologice în Republica Moldova: lecția 
publică a fost susținută pentru studenții Centrului de excelență în medicină și farmacie “Raisa Pacalo” 
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din Chișinău de către dna colonel Mariana Grama din cadrul Ministerului Apărării al Republicii 
Moldova, manager al Proiectului NATO/PpP-OSCE/ENVSEC, director naţional al Proiectului 
“Substanţe chimice-Moldova”. Subiectele discutate au fost: Distrugerea deşeurilor de pesticide şi 
altor produse chimice periculoase în Republica Moldova, importanța unor astfel de proiecte, procesul 
de informare a cetățenilor RM despre activitățile întreprinse, mediatizarea acestor acțiuni și 
modalitatea prin care militarii Armatei Naționali contribuie la buna desfășurare a activităților din 
cadrul proiectelor. Nr. de participanți: 27 
3. 19.02.2018 – Comunicarea strategică în sectorul de securitate și apărare: lecția a fost susținută 
pentru participanții cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării 
naţionale, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” de către Elena Mârzac, 
Directoarea Executivă a CID NATO. Nr. de participanți: 20 
4. 12.03.2018 – Cooperarea Republicii Moldova cu NATO: principalele arii de cooperare: lecția a fost 
susținută pentru studenții Școlii Avansate în Jurnalism din Chișinău de către Sanda Sandu, 
coordonatoare de programe, CID NATO. Subiectele discutate au fost: principalele domenii de 
cooperare dintre RM și NATO, istoricul cooperării. Nr. de participanți: 10 
5. 19.12.2018 - Evoluția mediului de securitate: lecția a fost susținută pentru studenții Academiei 
Militară a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun” de către Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pe 
probleme de securitate, actualmente director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early 
Warning din România. Subiectele discutate au fost: evoluația statelor din Europa, Asia, America de 
Nord în materie de securitate începând cu primul război mondia, rolul Alinaței Nord-Atlantice în 
asigurarea unei păci stabile și relațiile biletarele politice și militare dintre diverși actori mondiali. Nr. 
de participanți: 46 
6. 20.12.2018 - Președinția României la Consiliul Uniunii Europene: lecția a fost susținută pentru 
studenții Universității Libere Internaționale din Moldova de către Iulian Chifu, fost consilier 
prezidențial pe probleme de securitate, actualmente director al Centrului pentru Prevenirea 
Conflictelor și Early Warning din România. Nr. de participanți: 19 
Mese rotunde: 
Beneficiari: reprezentanți ai societății civile, think-tanks-lor, mass-mediei și formatori de opinie. 
1. 23.02.2018 – Controlul parlamentar în asigurarea securității informaționale: masa rotundă a fost 
organizată de către Centrul de Informare și Documentare privind NATO în colaborare cu Centrul de 
la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF) și Comisia Parlamentară “Comisia 
Securitate națională, apărare și ordine publică” pentru reprezentanții comisiilor parlamentare de 
profil, instituțiilor de stat, corpului diplomatic, societății civile și mass-mediei. Nr. de participanți: 40 
2. 05.03.2018 – 2 martie 1992: 26 de ani de la începutul conflictului de pe Nistru: Quo Vadis?: masa 
rotundă a fost organizată de către Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova, 
în colaborare cu Centrul Analitic Independent „Spirit Critic” pentru reprezentanții mediului academic 
și societății civile. Nr. de participanți: 12 
3. 16.08.2018 - Asistența organizațiilor internaționale în domeniul reformei sectorului de securitate 
în Republica Moldova: masa rotundă a fost organizată de către Centrul de Informare şi Documentare 
privind NATO, împreună cu Centrul de la Geneva pentru Control Democratic al Forțelor Armate 
(DCAF). Nr. de participanți: 25 
Seminare: 
1. 22.02.2018 – Introducere în Reforma sectorului de securitate: Seminarul a fost susținut pentru 
reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare, Ministerului Apărării și Poliției de Frontieră de către 
Valery Ratchev, Ambasador, Expert DCAF. Nr. de participanți: 18 
2. 19 – 21.06.2018 - Comunicarea strategică în perspectiva guvernului: Seminarul a fost destinat 
reprezentanților instituțiilor de stat (Ministerul Apărării, Biroul Politici de Reintegrare, Ministerul 
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Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Administrația 
Națională a Penitenciarelor, Serviciul Vamal, Minsiterul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei), 
mediului academic (Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”) și comisiilor 
parlamentare de profil (Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, Comisia cultură, 
educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media) și a fost susținut de către Valery Ratchev, 
Ambasador, Expert DCAF. Nr. de participanți:33 
Atelier de lucru: 
1. 18.06.2018 - Comunicarea strategică în perspectiva guvernului: Atelierul a fost destinat 
reprezentanților de nivel înalt din cadrul Guvernului și Parlamentului și a fost susținut de către 
Philipp FLURI, Director Adjunct al DCAF și Valery Ratchev, Ambasador, Expert DCAF. Nr. de 
participanți: 12 
Conferințe internaționale: 
1. 17.05.2018 – Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări: Conferința a fost organizată de 
Academia Militară a Forțelor Armate ‘Alexandru cel Bun’ în colaborare cu CID NATO. Aceasta a 
adunat reprezentanți ai mediului academic național și internațional, instituțiilor de stat și societății 
civile. Nr. de participanți: 63 
2. 24.05.2018 - Republica Moldova și Ucraina: de la provocări spre oportunități: Conferința a fost 
organizată de către Ambasada Ucrainei în Republica Moldova în colaborare cu Institutul de cercetări 
juridice și politice și CID NATO cu participarea experților, reprezentanților instituțiilor de stat și 
societății civile din Ucraina și Republica Moldova. Nr. de participanți: 85 
        Alte activități: 
1. 17.01.2018 – prima prezentare pentru reprezentanții ambasadei SUA și NLO a sondajului 
“Atitudini față de relațiile de securitate bilaterale și multilaterale ale țării”. 
2. 06.02.2018 – prezentarea publică a sondajului “Atitudini față de relațiile de securitate bilaterale 
și multilaterale ale țării”. Prezentarea a fost făcută pentru reprezentanții mediului academic, 
societatea civilă, corpul diplomatic și mass-media din Republica Moldova. 
3. 01 – 12.2019 – 36 de întâniri de lucru cu reprezentanții corpului diplomatic, instituțiilor de stat, 
societății civile, mediului academic, organizațiilor internaționale și instituțiilor de stat din străinătate 
pe marginea discutării despre protențialele activități și proiecte în comun, dar și despre activitatea 
CID NATO. 

 
V. Emisiuni radio/TV/Publicații 

Posturi radio și TV cu acoperire națională: 
07.02.2018 – Emisiune radio – Radio Vocea Basarabiei - Emisiunea Puncte de reflecție - Sanda Sandu 
și Ana Negru, coordonatoare de programe, CID NATO despre sondajul de opinie publică “Atitudini 
față de relațiile de securitate bilaterale și multilaterale ale țării”, publicat în data de 6 februarie. 
19.03.2018 - Emisiune radio – Radio Vocea Basarabiei - Emisiunea Puncte de reflecție - Elena 
Mârzac, Directoarea executivă, CID NATO despre Cooperarea dintre NATO și Republica Moldova. 
05.04.2018 – Emisiune TV – TVR Moldova – Emisiunea Obiectiv comun - Ana Negru, Coordonatoarea 
de programe, CID NATO, Natalia Albu, Director interimar, Centrul Cercetări Strategice, Institutul de 
Cercetări Juridice și Politice despre implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU 
în Republica Moldova. 
25.05.2018 – Interviu radio – Radio Moldova 1 – Buletin de Știri - Ana Negru, Coordonatoarea de 
programe, CID NATO despre Școala NATO de Securitate. 
11.06/11.06/13.06.2018 – 5 interviuri radio – Radio Moldova 1 – Buletin de Știri și Cronica 
săptămânii - Elena Mârzac, Directoarea executivă, CID NATO despre Școala NATO de Securitate.  
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02.07.2018 – Emisiune Radio – Radio Moldova 1 – Emisiunea Actualități - Sanda Sandu, 
Coordonatoarea de programe, CID NATO despre Proiectul Școala NATO de Securitate și Modelul 
NATO. 
13.07/17.07/26.07.2018 – 3 interviuri radio – Radio Moldova 1 – Buletin de Știri - Elena Mârzac, 
Directoarea executivă, CID NATO despre implementarea proiectului Planul Național al Republicii 
Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU, elaborarea spotului 
video privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU și importanța 
implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. 
16.07.2018 – Emisiune TV – TVR Moldova – Emisiunea Punctul pe Azi - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO despre Summit-ul NATO de la Bruxelles. 
17.07.2018 – Interviu radio – Radio Moldova 1 – Buletin de Știri - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO despre Proiectul Promovarea valorilor europene și euroatlantice în zonele 
rurale ale Republicii Moldova prin intermediul formatorilor locali de opinie publică și organizarea a 
două mese rotunde în data de 17 iulie la Țarigrad și Rezina. 
18.07.2018 – Interviu radio – Radio Moldova 1 – Buletin de știri - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO despre Proiectul Planul Național al Republicii Moldova de implementare a 
Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. 
15.08.2018 – Emisiune Radio – Radio Moldova 1 – Loc de Dialog – Ana Negru, Coordonatoare de 
programe, CID NATO alături de colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoral general de 
Poliție, Serviciul Vamal și Centrul Parteneriat pentru dezvoltare despre Rezoluția 1325 a Consiliului 
de Securitate al ONU. 
16.08.2018 - Interviu radio – Radio Moldova 1 – Buletin de știri - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO despre reforma sectorului de securitate. 
01.09.2018 – Emisiune Radio – Radio Moldova 1 – Obiectiv Europa - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO și beneficiarii/beneficiarele proiectului Promovarea valorilor europene și euro-
atlantice în zonele rural ale Moldovei prin intermediul formatorilor locali de opinie despre 
implementarea proiectului menționat. 
08.09.2018 - Emisiune Radio – Radio Moldova 1 – Obiectiv Europa - beneficiarii/beneficiarele 
proiectului Promovarea valorilor europene și euro-atlantice în zonele rural ale Moldovei prin 
intermediul formatorilor locali de opinie despre implementarea proiectului menționat (continuare). 
09.10/10.10.2018 - 3 interviuri radio – Radio Moldova 1 – Buletin de știri - Elena Mârzac, 
Directoarea executivă, CID NATO despre implementarea proiectului Zilele NATO în Moldova. 
16.10.2018 - Emisiune Radio – Radio Moldova 1 – Loc de Dialog - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO și Igor Serotilă, Șef Direcție Politici în sfera științei și inovării, Academia de 
Științe despre implementarea proiectului Zilele NATO în Moldova. 
18.10.2018 - Interviu TV – TVR Moldova – Buletin de știri - Elena Mârzac, Directoarea executivă, CID 
NATO despre implementarea Școlii de Securitate NATO și Modelul NATO la Bălți. 
22.11.2018 – Interviuri radio – Radio Moldova 1 – Obiectiv Europa - Elena Mârzac, Directoarea 
executivă, CID NATO și beneficiarii/beneficiarele proiectului Promovarea valorilor europene și euro-
atlantice în zonele rural ale Moldovei prin intermediul formatorilor locali de opinie despre 
implementarea proiectului menționat. 
Posturi radio și TV cu acoperire regională: 
17.03.2018 – Interviu radio – Radio Europa Liberă – Emisiunea Obiectiv Europa - Elena Mârzac, 
Directoarea executivă, CID NATO despre Proiectul Promovarea valorilor europene și euroatlantice în 
zonele rurale ale Republicii Moldova prin intermediul formatorilor locali de opinie publică. 

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 

             

 

10 

 

23.03.2018 – Interviu radio – Radio Europa Liberă – Emisiunea Obiectiv Europa - Elena Mârzac, 
Directoarea executivă, CID NATO despre Rezoluția 1325 a CS ONU, Programul național al Republicii 
Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a CS ONU pentru anii 2018 - 2021. 
18.10.2018 – Interviu TV – TV Bălți – Buletin de știri - Elena Mârzac, Directoarea executivă, CID 
NATO despre implementarea Școlii de Securitate NATO și Modelul NATO la Bălți. 
18.10.2018 - Interviu TV – TV N – Buletin de știri - Elena Mârzac, Directoarea executivă, CID NATO 
despre implementarea Școlii de Securitate NATO și Modelul NATO la Bălți. 
18.10.2018 - Interviu TV – TV N – Buletin de știri - Elena Mârzac, Directoarea executivă, CID NATO 
despre lecția publică organizată la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți cu participarea 
Ambasadorului Lituaniei în Republica Moldova. 
 

 
VII.      Stagiari 

 
Facultatea, 
Instituția 

 
Activități 

 
Nr. 

 Stagiari  

Limbi străine - 
USM 

Efectuarea traducerilor articolelor de pe site-ul infocenter.md; 
documentelor ce țin de activitatea CID NATO; articolelor și publicațiilor 
online cu referire la NATO, cât și materialelor din domeniu din limba 
engleză și rusă și vice versa. 

13 

Relații 
Internaționale - 
USM, IRIM, ULIM 

Actualizarea bazei de date a CID NATO; implicarea în procesul 
organizatoric al proiectelor „Planul Național al Republicii Moldova de 
implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU”; 
„Școala de Securitate NATO” și „Promovarea valorilor europene și 
euroatantice în zonele rurale ale Republicii Moldova prin intermediul 
formatorilor locali de opinie publică”; participarea în cadrul activităților 
CID NATO. 

45 

Sociologie  
(Comunicări 
interculturale) – 
Universitatea 
OPOLE, Polonia 

Analiza site-ul infocenter.md și a paginii de facebook a CID NATO 
pentru a interveni cu propuneri de modificare a conținului acestora.  

1 
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