
Sistemul național de securitate și apărare
Parlamentul Republicii Moldova
Asigură reglementarea legislativă şi exercită 
controlul parlamentar în domeniul apărării 
naţionale. Parlamentul APROBĂ:
Strategia securităţii naţionale;
Strategia naţională de apărare;
Structura generală a Forţelor Armate;
Volumul alocaţiilor bugetare pentru apărare;
Declară starea de asediu sau de război;
Declară mobilizarea şi demobilizarea;
Exercită controlul parlamentar asupra FA;

Preşedintele Republicii Moldova
Este garantul suveranității, independenței, al unității 
și integrității teritoriale a țării;
Comandantul Suprem al Forţelor Armate;
Președinte al Consiliul Suprem de Securitate;
Declară mobilizarea parțială sau generală;
Iniţiază procesul de elaborare a SSN și SNA;
Convoacă Consiliul Suprem de Securitate.

Consiliul Suprem de Securitate (CSS) - organ consultativ
Examinează problemele privind securitatea națională;
Analizează amenințările și riscurile la adresa securității;
Recomandă soluții în probleme de securitate națională;
Monitorizează documente de politici și planificare în domeniul 
securităţii și apărării naționale.

Ministerul Apărării
Este autoritatea publică centrală care are misiunea:
Să elaboreze politica de apărare;
Să conducă şi să coordoneze construcţia şi 
dezvoltarea Armatei;
Să determine riscurile şi ameninţările cu caracter 
militar;
Să stabilească necesităţile de pregătire a sistemului 
naţional de apărare pentru asigurarea securităţii 
militare a statului.

Ministerul Apărării administrează politica de apărare 
prin intermediul Aparatului Central al ministerului

Marele Stat Major
Ministerul Apărării administrează conducerea 
militară a Armatei Naţionale – prin intermediul 
Marelui Stat Major al Armatei Naționale

Organele securităţii statului
1. Serviciul de Informaţii şi Securitate;
2. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
3. Poliţia de Frontieră;
4. Serviciul Vamal;

Statul Major General 
Asigură Comandamentului Suprem, 
planificarea, organizarea, comanda 
şi controlul trupelor Forţelor Armate

Consiliul Suprem de Apărare (CSAp) – la stare de asediu sau de război
În temeiul unui decret emis de Preşedintele Republicii Moldova CSS se transformă 
în CSAp.
Înaintează propunerea privind declararea mobilizării;
Coordonează activitatea componentelor sistemului de apărare;
Controlează realizarea planului de mobilizare a economiei naţionale;
Conduce activitatea consiliilor teritoriale de apărare.

Guvernul Republicii Moldova
Răspunde de organizarea activităţilor şi de realizarea 
măsurilor privind apărarea naţională în limitele 
împuternicirilor prevăzute de legislaţie. ASIGURĂ:
Alocarea şi utilizarea resurselor financiare;
Încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen;
Constituirea rezervelor materiale;
Elaborarea Strategia Națională de Apărfare;
Elaborarea planul de mobilizare a economiei naţionale;
Aprobarea Strategiei Militare.
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