25 de ani de cooperare
între Republica Moldova și
NATO în cadrul Programului
Parteneriat pentru Pace

Această broșură a fost elaborată în contextul implementării
proiectului
proiectului Promovarea
Promovarea culturii
culturii de
de securitate
securitate prin
prin intermediul
intermediul
punctelor regionale de contact, care este ﬁnanțat de către
Diviziunea de Diplomație Publică a NATO.

NATO și Republica Moldova cooperează activ în domeniul
reformelor democratice, instituționale și de apărare și a
pus bazele unei cooperări practice în multe alte domenii.
Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP)
Republica Moldova și NATO este acel document care
stabilește domeniile de cooperare, planurile de reformă
și procesele dialogului politic. Sprijinul pentru eforturile
de reformă ale țării și pentru consolidarea capacităților
în domeniul apărării și securității reprezintă o prioritate
pentru Alianță. De asemenea, Republica Moldova
cooperează cu aliații NATO în diverse domenii.

I. COOPERAREA POLITICĂ
I.1. Parteneriatul pentru Pace (PpP)

Republica Moldova a aderat la programul Parteneriat pentru Pace în anul 1994.
În cadrul Parteneriatului, Republica Moldova își aduce contribuția la efortul internațional
de combatere a terorismului prin intermediul cooperării cu NATO în sfera perfecționării
și eﬁcientizării capabilităților antiteroriste și îmbunătățirii securității frontierei și a
infrastructurii naționale. Republica Moldova colaborează cu NATO în vederea consolidării
mecanismelor de control asupra mărfurilor cu dublă destinație, a combaterii traﬁcului de
persoane și droguri, spălării de bani, a crimei organizate și protecției împotriva atacurilor
cibernetice.

I.2. Pachetul de consolidare a capacităților
de apărare ale Republicii Moldova

Inițiativa privind consolidarea capacității de apărare are scopul de a fortiﬁca angajamentul
NATO față de partenerii săi și ajută la stabilitatea proiectelor prin acordarea de sprijin
națiunilor care solicită asistență din partea NATO în domeniul capacității de apărare. Acesta
include diferite tipuri de sprijin, de la consultări strategice privind reforma sectorului de
apărare și securitate și consolidarea instituțiilor, la dezvoltarea forțelor locale prin educație
și formare profesională sau prin consiliere și asistență în domenii specializate, cum ar ﬁ
logistica sau apărarea cibernetică. La 24 iunie 2015, Miniștrii Apărării ai statelor membre
NATO au aprobat Pachetul de consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

I.3. Programul de consolidare a integrității
în sectorul de securitate și apărare
(Building Integrity Initiative)

Scopul programului este de a ajuta statele membre și partenere NATO să sporească
eﬁciența instituțiilor din sectorul de securitate și apărare și să le ofere asistență în
ameliorarea procesului de gestionare a resurselor ﬁnanciare și umane, consolidarea
integrității, transparenței și reducerea riscurilor de corupție în sectorul dat. Programul
a pesupus mai multe etape, prima reprezentând un proces de auto-evaluare a integrității:
un chestionar completat de către RM, urmat de o vizită a unei echipe de experți NATO,
care s-a întrunit cu reprezentanții naționali pentru a discuta răspunsurile la chestionar.
Doar pe parcursul anului 2018, peste 140 de militari și funcționari din sistemul de apărare
au fost școliți.

I.4. Oﬁciul de Legătură
NATO în Republica Moldova

La solicitarea Guvernului Republicii Moldova, la data de 7 decembrie 2017 a fost inaugurat
Oﬁciul de Legătură NATO în Republica Moldova. Oﬁciul se concentrează pe continuarea
consolidării dialogului cu Republica Moldova și facilitează suportul pentru reformă și
procesul de modernizare, care sunt solicitate de autoritățile moldovenești. Oﬁciul
colaborează în strânsă legătură cu Guvernul, dar se implică activ și în cooperarea cu
societatea civilă, universitățile și alți parteneri locali cu scopul de a susține inițiativele al
căror obiectiv este să dezvolte reziliența față de provocările contemporane ale securității.

II.SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR CIVILE
II.1. Planiﬁcarea situațiilor de urgență și gestionarea consecințelor
dezastrelor naturale Exercițiul CODRII 2011

Moldova s-a bucurat de susținere în ce privește lichidarea consecințelor înghețurilor
deosebit de puternice din anul 2000 și a inundațiilor ce au avut loc în 2008 și respectiv în
2010. Chișinău a participat la mai multe exerciții ale Centrului Euroatlantic al NATO de
Coordonare a Răspunsurilor la Dezastre (EADRCC), iar pe unele le-a și găzduit.
E importantă pentru Republica Moldova organizarea de către Serviciul Protecției Civile și
Situațiilor Excepționale din Republica Moldova în comun cu NATO a exercițiului internațional
“CODRII 2011”. Acesta s-a remarcat mai ales prin proporțiile sale, unde au participat peste
1300 de persoane din 22 de țări aliate și partenere, precum și 40 de observatori străini.

II.2. Distrugerea minelor antipersonal și a surplusului de muniție

Alianța Nord-Atlantică a oferit suport tehnic și instruire inginerilor militari moldoveni în
distrugerea în siguranță a mai bine de 12200 de mine antipersonal și muniții uzate din
dotarea Armatei Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, contribuind astfel la
îndeplinirea angajamentelor Convenției de la Ottawa. Experiența în acest domeniu a
geniștilor și militarilor moldoveni s-a făcut remarcată și în timpul participării lor la
misiunea din Irak, când aceștia au dezamorsat aproximativ 400000 de obiecte explozibile.
Tot în cadrul acestei direcții de colaborare au fost distruse peste 325 tone de oxidant rachetar
„Melanj”, ce reprezintă riscul unei catastrofe ecologice pentru mediu și sănătatea populației.

II.3. Identiﬁcarea, reambalarea, depozitarea
și distrugerea pesticidelor

Măsurile de identiﬁcare, reambalare, depozitare și distrugere a pesticidelor au loc în cadrul
Proiectului multi-anual Fondul de Încredere NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor și
produselor chimice periculoase din Republica Moldova. Ministerul Apărării a fost instituția
care a gestionat acest proiect. În perioada anilor 2003-2014, circa 3245 tone de deșeuri de
pesticide au fost reambalate din 434 locuri/depozite din 32 raioane, 2 municipii și UTA
Găgăuzia și centralizate sigur pentru mediu în 37 depozite centrale raionale. Iar în anul
2018, la 28 iunie a fost evacuat ultimul lot din acest proiect în mărime de peste 60 de tone
de pesticide, de pe teritoriul raionului Sîngerei, pentru a ﬁ distruse în Polonia. Cu acest
prilej, în satul Alexandreni a avut loc ceremonia de închidere a Proiectului cu participarea
Prim-ministrului RM și membrii Guvernului Republicii Moldova, oﬁcialilor NATO, Corpului
diplomatic și Corpului Atașaților Militari acreditați în Republica Moldova, Autorităților
Publice Locale a celor 32 de raioane, 2 municipii, societății civile. Peste 840 militari din
cadrul Armatei Naționale au fost antrenați în misiunea dată.

III. COOPERAREA MILITARĂ
III.1. Participarea militarilor moldoveni la misiunea KFOR

În decursul a 5 ani, de când Republica Moldova participă în Misiunea KFOR, 10
contingente (410 militari) ale Armatei Naționale au încheiat misiunea de participare în
Kosovo. Cel de-al unsprezecelea contingent al Armatei Naționale a fost detașat în Kosovo
în data de 9 iunie 2019. Acesta este format din 41 de militari profesioniști, dintre care un
oﬁțer de stat major, șapte geniști și un pluton de 33 de militari, care va executa misiuni de
securitate și pază a obiectivelor militare și de patrulare și de curățare de obiecte explozive.
Militarii Armatei Naționale detașați în operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo
execută misiuni în aria de responsabilitate. Militarii moldoveni participă la activități de
pază și apărare a obiectelor de importanță majoră, misiuni de patrulare și asigurare a
securității bazei „Camp Vilaggio Italia” din localitatea Pech, locul dislocării contingentelor
țărilor care fac parte din gruparea de forțe multinaționale Vest (MNBG-W). KFOR este un
exemplu prin care Republica Moldova devine un furnizor de securitate regională, și nu doar
un consumator al acesteia.

III.2. Programul DEEP de modernizare a Academiei Militare

În cadrul procesului de studii reorganizat au fost revizuite curriculele de studii și au fost
instruiți profesorii, ceea ce a permis ca dezvoltarea procesului de studii să ﬁe unul de
durată. Aceasta a oferit noi oportunități de modernizare a instruirii studenților militari.
Activitatea de reorganizare a învățămîntului militar cu suportul DEEP a demarat în anul
2009. Cu asistența experților NATO au fost modernizate programele de studiu ale
Academiei Militare la ciclul I, studii superioare de licență, în conformitate cu standardele
occidentale; a fost instituit ciclul II, studii superioare de master și nu în ultimul rând, a fost
instituit ciclul III, studii superioare de doctorat și întreprinderea acțiunilor necesare
pentru acreditarea științiﬁcă a AMFA de către Consiliul Național de Acreditare și Atestare.

IV.PROGRAMUL NATO ȘTIINȚĂ PENTRU PACE ȘI ȘECURITATE
IV.1. Planul Național al Republicii Moldova de implementare a
Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU

Ministerul Apărării al Republicii Moldova în colaborare cu Institutul pentru Securitate
Inclusivă (ISI) din Washington DC și Centrul de Informare și Documentare privind NATO
din Republica Moldova (CID NATO) în perioada 2016 – 2018 a implementat proiectul Planul
National al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate
al ONU. Proiectul a avut drept obiectiv general să asiste sectorul guvernamental și asociativ
în cultivarea interesului față de domeniul Femeile, Pacea și Securitatea și în crearea unui
Plan Național de Acțiuni de implementare a Rezoluției 1325, care a și fost adoptat în luna
martie a anului 2018.

IV.2. Laboratorul de analiză a incidentelor
de securitate cibernetică

Amenințările online nu cunosc granițe și sunt îngrijorătoare. Formarea și educația sunt
esențiale pentru îmbunătățirea protecției rețelelor din țările aliate și partenere. Apărarea
civilă este un domeniu prioritar de cooperare pentru Moldova. Iată de ce, cu suportul
Programului NATO Știință pentru Pace și Securitate, la Universitatea Tehnică a Moldovei a
fost creat și inaugurat primul Laborator în acest sens, care urmează să înregistreze un
impact național la nivel micro și macro-economic, ﬁind conceput ca un spațiu tehnologico –
informațional și ca un incubator de proiecte în domeniul analizei incidentelor și riscurilor
de securitate cibernetică.

IV.3. Telemedicina în situații de urgență

Sistemul de telemedicină poate ﬁ utilizat atât de paramedicii militari, cât și de cei civili.
În caz de dezastru, telemedicina ajută la eliminarea barierelor la distanță și îmbunătățește
accesul la serviciile medicale. Proiectul este realizat cu suportul Programului NATO Știință
pentru Pace și Securitate. În cadrul proiectului a fost elaborat manualul pentru telemedicină
și au avut loc simulări a dezastrelor pentru a testa echipamentul, prin intermediul căruia
vor putea ﬁ transmise informații exacte și utile despre pacient de către asistentul medical,
pompierul sau altă persoană ajunsă prima la locul incidentului.

IV.4. Apărarea de CBRN – dezvoltarea capacității de
îmbunătățire a riscului agenților biologici în Moldova

Utilizarea potențială a agenților biologici de către teroriști reprezintă un risc semniﬁcativ
pentru populația locală din Moldova. Acest proiect implementat de către Ministerul Apărării
va permite dezvoltarea capabilităților Ministerului Sănătății din Moldova de a combate mai
bine amenințările reprezentate de agenții biologici potențial patogenici așa ca Anthrax, prin
crearea unui laborator mobil și instruirea experților pentru a spori capacitatea de
supraveghere, detectarea timpurie și reacția rapidă. Odată pregătiți, acești experți, inclusiv
tinerii oameni de știință, vor putea să efectueze eșantionări și cartograﬁere statistice, ceea
ce va conduce la remedierea unei zone pilot contaminate.

IV.5. Proiectul Știință pentru Pace și Securitate
Substanțe chimice – Moldova

Proiectul a fost implementat de către Ministerul Apărării în cooperare cu Ministerul
Agriculturii și Indistriei Alimentare și cu Universitatea de Stat din Moldova și a avut drept
scop determinarea naturii pesticidelor pentru aprecierea metodei de distrugere a acestora.
Ministerul Apărarii de comun cu NATO a creat 2 laboratoare, unul dintre care ﬁind Centrul
de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar, care astăzi, susține
obiectivele GRM de a certiﬁca și omologa noile pesticide și îngrășaminte minerale care
apar pe piața RM. Este unicul laborator, care până în prezent cu laboratorul NATO certiﬁcă
calitatea vinului la reziduri de pesticide, care sunt exportate spre Rusia, Belorusia si Ucraina.
Valoarea proiectului este în marime de 298 mii euro.

V.EXERCIȚII MILITARE COMUNE

Testarea capabilităților, consolidarea interoperabilității, oferă posibilități de desfășurare
a operațiilor militare într-un mediu internațional, în special pentru operații internaționale
de menținere a păcii, cu executarea practică a tragerilor de luptă din armament diferit.
Exercițiile pentru anul 2019 - 663 militari la 20 exerciții și instruiri comune, care se vor
desfășura pe teritoriul României (Saber Guardian 2019 (30 mil., Platinum Eagle 1.1, 1.2
(88 mil), Vigorous Warrior (med, 3,), Junction Strike (forte special, 16), JCET 19.2 cu forțe
speciale, Scutul de foc (20, artilerie), Bulgariei (Platinum Lion,etc.), Ucrainei (Sea Breeze
Rapid Trident), Germaniei (KFOR – pregătirea contingentelor KFOR preliminar de detașare,
Combine Resolve pentru forțe speciale).

VI. ACTIVITĂȚI DE DIPLOMAȚIE PUBLICĂ

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) în
colaborare cu partenerii săi naționali și internaționali (instituții de stat, mediul academic,
societatea civila, mass-media), precum și alte instituții de proﬁl, desfășoară activități și
informare a cetățenilor privind subiectele de securitate și apărare în scopul dezvoltării
culturii de scuritate, promovării parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO și
contracarării stereotipurilor legate de organizație, prin oferirea unei informații alternative
și obiective. Printre activitățile date pot ﬁ enumerate următoarele: Al 90-lea Seminar
Rose-Roth al Adunării Parlamentare NATO, Proiectul Zilele NATO în Moldova, Școala NATO
de Securitate, Consolidarea capacităților jurnaliștilor în reﬂectarea subiectelor de securitate
şi cooperarea practică dintre RM şi NATO, Promovarea valorilor europene și euro-atlantice
în zonele rurale prin intermediul formatorilor locali de opinie, Proiectul „Vizite de studiu ale
formatorilor de opinie din regiuni”, Conferinţa „Parteneriatele NATO: Realizări şi perspective”
(2014), Conferința Internațională „Viitorul Parteneriatului Republica Moldova – NATO în
condițiile noilor provocări regionale” (2015), Vizita de studiu a jurnaliștilor în Kosovo și altele.

