PREZENTARE GENERAL
Cooperarea cu Republica

Moldova

O

biectivul principal al NATO este de a proteja libertatea şi securitatea membrilor săi prin mijloace politice şi militare.

• POLITIC – NATO promovează valorile democratice şi încurajează
consultarea şi cooperarea în problemele de apărare şi securitate pentru
consolidarea încrederii şi, pe termen lung, pentru prevenirea conflictelor
• MILITAR - NATO se angajează în a rezolva litigiile pe cale paşnică.
Dacă eforturile diplomatice eşuează, NATO are capacitatea militară
necesară pentru a întreprinde operaţiuni de gestionare a crizelor. Acestea
se vor desfăşura în conformitate cu Articolul 5 din Tratatul de la
Washington – Tratatul de Înfiinţare a NATO – sau sub mandatul
Naţiunilor Unite, individual sau în cooperare cu alte ţări şi organizaţii
internaţionale.
NATO are foarte puţine forţe militare permanente. Odată ce membrii săi
au căzut de comun acord, prin consens, să se angajeze într-o operaţiune,
ei contribuie cu forţe, pe bază de voluntariat.
NATO oferă ţărilor membre o oportunitate unică de a se consulta şi lua
decizii cu privire la problemele de securitate la toate nivelurile şi într-o
varietate de domenii. O “decizie NATO” este expresia voinţei colective
a tuturor celor 29 de ţări membre deoarece toate deciziile sunt luate
prin consens.
Zilnic, sute de experţi şi funcţionari civili şi militari ajung la sediile
NATO pentru a face schimb de informaţii, a-şi împărtăşi idei şi a ajuta
la pregătirea deciziilor atunci când este necesar, în cooperare cu delegaţiile naţionale şi personalul de la sediul NATO.

Republica Moldova a participat la summitul
NATO de la Varşovia din iulie 2016.
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Sarcini principale
Concepţiile Strategice definesc
principiile şi sarcinile principale
ale Alianţei, valorile sale, mediul
de securitate şi obiectivele strategice ale Alianţei pentru următorul
deceniu. Conceptul Strategic din
2010 defineşte sarcinile principale ale NATO, cum ar fi: apărarea colectivă, gestionarea crizelor
şi securitatea cooperantă.

Securitatea Cooperantă şi Parteneriatele
Prin dialog şi cooperare cu partenerii se aduce o contribuţie concretă
la sporirea securităţii internaţionale, la consolidarea capacităţii
partenerilor de a face faţă la provocările de securitate şi la apărarea
valorilor pe care se bazează Alianţa.
Atât în cadrul regional, cât şi la nivel bilateral, NATO dezvoltă relaţii
bazate pe valori comune, reciprocitate, beneficiu reciproc şi respect
reciproc.
Aproximativ 40 de ţări terţe colaborează cu NATO pe o gamă largă de
probleme politice şi de securitate. Aceste ţări continuă dialogul şi
cooperarea practică cu Alianţa şi multe dintre ele contribuie la misiunile
şi operaţiunile conduse de NATO. NATO cooperează, de asemenea,
cu o reţea extinsă de organizaţii internaţionale. În zona euro-atlantică,
cei 29 de Aliaţi se angajează în cooperarea cu cele 21 ţări partenere
prin Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic şi Parteneriatul pentru
Pace, un program major de angajament bilateral.

Parteneriatul pentru Pace
Esenţa programului Parteneriatul pentru Pace (PpP), care şi-a sărbătorit
cea de-a 20-a aniversare în 2014, constă în parteneriatul format între
fiecare ţară parteneră şi NATO. Cooperarea este adaptată în funcţie de
ambiţiile, necesităţile şi abilităţile ţării respective. Fiecare program de
cooperare este implementat în echipă cu guvernul partener. Republica
Moldova s-a alăturat PpP-ului chiar de la înfiinţarea sa în 1994.

Şedinţa celor 50 de naţiuni ale Consiliului
Parteneriatului Euro-Atlantic (CPEA)

Partenerii aleg dintr-un meniu extins de activităţi pentru desemnarea
programelor de cooperare. Activităţile oferite includ practic aproape
toate domeniile experienţei şi expertizei NATO, inclusiv buna guvernare,
reforma apărării, planificarea şi politica de apărare, colaborarea dintre
civili şi militari, educaţia şi formarea profesională, cooperarea şi exerciţii
militare între militari, planificarea civilă pentru situaţii de urgenţă şi
reacţii la catastrofe, precum şi cooperarea în sfera ştiinţifică.
Fiecare partener NATO are un program de cooperare convenit în comun,
care stabileşte clar priorităţile şi obiectivele de cooperare. Programul
fiecărui partener este unic şi este adaptat în mod specific nevoilor
cerinţelor partenerului. În cazul Moldovei, acest program de cooperare se
numeşte Planul Individual de Acţiune a Parteneriatului (PIAP).
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Primul PIAP al Republicii Moldova cu NATO a fost convenit în 2006 şi a
fost ulterior actualizat la fiecare câţiva ani pentru a rămâne actual şi
adaptat necesităţilor Republicii Moldova. PIAP permite Republicii Moldova
să identifice zonele în care doreşte să coopereze cu NATO. El permite, de
asemenea, ca NATO să ofere consultanţă specifică ţării respective privind
reformele de securitate şi apărare. Dialogul politic referitor la problemele
de securitate face parte integrantă din procesele PIAP şi contribuie la
dorinţa lui NATO de a spori transparenţa şi a consolida încrederea între
parteneri. PIAP facilitează, de asemenea, acordarea de asistenţă bilaterală
de către ţările aliate şi ţările partenere şi contribuie la coordonarea
eforturilor cu celelalte instituţii internaţionale relevante.

Valorile parteneriatului
Parteneriatul este mai mult decât o cooperare practică – el se referă şi
la valori. Când ţările partenere aderă la Parteneriatul pentru Pace, ele
semnează Documentul Cadru PpP. Prin aceasta, partenerii se
angajează să respecte dreptul internaţional, Carta ONU, Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, Actul Final de la Helsinki precum şi
acordurile internaţionale de dezarmare şi control asupra armamentului;
de asemenea, să se abţină de la ameninţarea utilizării forţei împotriva
altor state; să respecte frontierele existente şi să soluţioneze conflictele
în mod paşnic.

Neutralitatea
NATO respectă suveranitatea tuturor naţiunilor şi crede că fiecare naţiune are
dreptul să-şi stabilească propriul destin. NATO respectă fără echivoc neutralitatea constituţională a Republicii Moldova şi opţiunea ei de a nu solicita aderarea
la Alianţă. NATO are un lung şi productiv istoric de angajare şi cooperare cu
parteneri neutri sau cu state care nu aspiră la afiliere.
NATO răspunde la solicitarea Republicii Moldova de a se apropia de standardele
euro-atlantice şi de a-şi întări instituţiile. Planul Individual de Acţiune al Parteneriatului (PIAP) recunoaşte că Republica Moldova este neutră din punct de vedere
constituţional şi că nu doreşte să se alăture Alianţei NATO. PIAP este stabilit de
comun acord atât de Consiliul Nord-Atlantic, departamentul de luare a deciziilor
cheie, cât şi de guvernul Republicii Moldova. PIAP este, de asemenea, aprobat
printr-un decret guvernamental.
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Membrii Comitetului de Securitate Cooperantă şi
Parteneriatele NATO (CSCP) au vizitat Chişinăul
în iunie 2015 pentru a analiza cooperarea
NATO-Moldova precum şi perspectivele ei de
dezvoltare.

Biroul de Legătură NATO din Republica
Moldova
În 2017, ca răspuns la o solicitare a guvernului Republicii Moldova, NATO
a deschis un Birou de Legătură NATO (BLN) la Chişinău. BLN are o misiune
diplomatică mică, foloseşte personal civil şi este orientat spre consolidarea
cooperării practice, sprijinirea reformelor şi sporirea transparenţei şi a
dialogului. BLN din Chişinău urmează modelul birourilor asemănătoare
NATO din Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Rusia şi Naţiunile Unite din New
York, SUA.
Prim Ministrul Pavel Filip şi Secretarul General
Jens Stoltenberg în 2016 la Sediul NATO anunţă
acordul de înfiinţare a Biroului de Legătură
NATO în Chişinău.

Zone Cheie de Cooperare: Programul de
Consolidare a Integrităţii (CI)
Ministerul Apărării Republicii Moldova participă la Programul de Consolidare
a Integrităţii NATO (CI) pentru întărirea bunei guvernări şi reducerea
riscurilor de corupţie. În urma încheierii procesului de autoevaluare CI şi a
procesului de revizuire inter pares NATO din ianuarie 2016, Ministerul a
elaborat un Plan de Integritate pentru implementarea recomandărilor
NATO în materie de CI. Acest proces finalizat reprezintă fundamentul
sprijinului personalizat oferit de NATO pentru consolidarea capabilităţilor
instituţionale şi individuale (cu instrumente practice şi consilieri strategici)
pentru a ajuta Republica Moldova să-şi consolideze integritatea,
transparenţa şi responsabilitatea din sectorul de apărare şi securitate.

Ştiaţi că?
• NATO a cheltuit 4,5 milioane euro pentru îmbunătăţirea vieţii moldovenilor prin
distrugerea de pesticide dăunătoare şi stocuri de mine antipersonal periculoase
şi instabile, muniţie excedentară şi combustibil de rachetă.
• NATO a distrus un stoc de 11.872 mine antipersonal şi 300 tone de muniţie excedentară pentru a ajuta Republica Moldova să-şi îndeplinească obligaţiile în calitatea sa de semnatară a Convenţiei de la Ottawa.
• NATO a distrus peste 300 tone de combustibil de la fuzelajele corozive şi avariate
din apropierea Chişinăului.
• NATO a contribuit la înfiinţarea unui laborator de apărare cibernetică la Universitatea Tehnică a Republicii Moldova. Laboratorul serveşte ca centru de instruire şi
cercetare pentru funcţionarii publici din instituţiile guvernamentale ale Republicii
Moldova, precum şi pentru tinerii cercetători şi studenţii universităţii.
• Peste 1.300 de funcţionari civili şi militari moldoveni au participat la cursurile
NATO pe teme cum ar fi logistica, securitatea frontierelor şi instruirea civililor în
caz de urgenţă.
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Domenii Cheie de Cooperare: Sprijinirea
Autorităţilor Civile
Fond Fiduciar pentru Distrugerea Pesticidelor
În anii 1970, mari cantităţi de îngrăşăminte, pesticide şi chimicale
periculoase au fost folosite în solul moldovenesc pentru a maximiza
recoltele. Deşi utilizarea lor este acum interzisă, mii de astfel de
pesticide sunt îngropate şi depozitate prin ţară în locuri neadecvate
sau prost echipate, care nu sunt monitorizate sau securizate
corespunzător. Aceste stocuri de pesticide şi chimicale periculoase
excedentare au lăsat o moştenire nefastă Republicii Moldova.
În 2007 s-a înfiinţat un Fond Fiduciar NATO/PpP cu un mecanism în
trei etape, pentru a canaliza finanţarea şi sprijinul acordat unui proiect
destinat depozitării şi distrugerii acestor substanţe chimice. În Etapa I,
acest fond s-a concentrat pe depozitarea şi securizarea pesticidelor şi
chimicalelor la centrele de stocare regionale. In timpul Etapei a II-a,
s-a înfiinţat un laborator analitic pentru a oferi o bază de date
cuprinzătoare asupra pesticidelor şi chimicalelor. Etapa a III-a, care
este în curs de desfăşurare, va debarasa 1.269 tone de pesticide şi
chimicale periculoase în 15 Depozite Centrale Regionale. Costul total
al proiectului este estimat la 2,2 milioane euro. Proiectul urmează să fie
finalizat în anul 2018.

Pentru a se asigura transportul în siguranţă a
deşeurilor periculoase.
Pesticidele şi recipientele cu chimicale periculoase
sunt ambalate, paletizate şi etichetate în mod
corespunzător înainte de a fi transportate către o
instalaţie de incinerare din Polonia.

Pregătirea civilă
Pregătirea civilă este un domeniu important al cooperării NATORepublica Moldova pentru că ea pregăteşte autorităţile să facă faţă
dezastrelor naturale sau create de om şi de care beneficiază cetăţenii
Republicii Moldova. Cu ajutorul Aliaţilor, Republica Moldova a lucrat la
întărirea cadrului legal pentru a face faţă unor astfel de urgenţe şi
pentru stabilirea unui sistem de informare asupra crizelor civile prin
coordonarea activităţilor în cazuri de urgenţă.
Prin participarea la activităţile organizate de Centrul Euro-Atlantic de
Coordonare a Reacţiei în Caz de Dezastru (CEACRCD), Republica
Moldova îşi dezvoltă capabilităţile de management al crizelor şi de
urgenţă naţională civilă. Republica Moldova a găzduit exerciţiul de
teren în gestionarea consecinţelor de după dezastre “CODRII 2011”,
care a ajutat autorităţile moldoveneşti, NATO şi ţările aliate de a pune
în practică procedurile de reacţie la catastrofe şi de a întări cooperarea
în situaţiile de urgenţă.
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Demonstraţie gratuită în timpul exerciţiului
’Codrii’ găzduit de Republica Moldovă şi
organizat de către CEACRCD în 2011.

SPS
Programul SPS contribuie la promovarea securităţii regionale prin
cooperarea ştiinţifică între NATO
şi ţările partenere. Priorităţile
cheie curente SPS includ: lupta
contra terorismului, securitatea
energetică, apărarea cibernetică,
apărarea contra agenţilor CBRN,
securitatea mediului, tehnologia
avansată legată de securitate,
securitatea frontierelor şi a porturilor, detectarea şi înlăturarea minelor şi a dispozitivelor ne-explodate
şi o serie de aspecte sociale şi
umanitare ale securităţii.

Domenii Cheie de Cooperare: Ştiinţa pentru
pace şi Securitate (SPS)
Prin Programul NATO „Ştiinţa pentru Pace şi Securitate” (SPS), Alianţa
angajează oameni de ştiinţă şi experţi moldoveni la o cooperare practică
axată pe ştiinţa civilă, tehnologie şi inovare, fortificând reţelele de
cercetare şi schimbul de expertiză în scopul comun de a consolida
securitatea europeană.
Aceste reţele ajută de asemenea la consolidarea înţelegerii şi încrederii
dintre diferitele comunităţi. Un alt obiectiv important al programului SPS
este consolidarea capabilităţilor şi ajutarea ţărilor partenere de a promova
dezvoltarea şi schimbul de tehnologie. Programul pune un accent special
pe sprijinirea tinerilor oameni de ştiinţă prin instruire şi burse de studii.
Toate activităţile SPS au o legătură clară cu securitatea şi obiectivele
strategice ale NATO şi pot lua forma unor proiecte de cercetare
multianuale, ateliere de lucru şi cursuri de instruire. Republica Moldova
este angajată activ în programul SPS din 2012.

Apărarea cibernetică
Atacurile cibernetice devin din ce în ce mai frecvente, mai sofisticate şi mai
dăunătoare. Alianţa şi partenerii noştri sunt confruntaţi cu un mediu de
ameninţare complex şi constant în evoluţie. Decidenţii statelor şi din afara
statelor pot folosi atacuri cibernetice într-o varietate de situaţii, inclusiv în
contextul operaţiunilor militare.

Un grup de administratori moldoveni au luat
parte la un curs de instruire de două săptămâni în
Turcia pentru a consolida expertiza şi a
îmbunătăţi abilitatea de a întări apărarea
infrastructurii critice.

Pentru că ameninţările cibernetice sfidează frontierele şi graniţele
organizaţionale, NATO se angajează cu partenerii şi diverse organizaţii de
a întări securitatea internaţională. Angajamentul cu ţările partenere se
bazează pe valori împărtăşite şi abordări comune faţă de apărarea
cibernetică. Printre altele, NATO lucrează, de asemenea, şi cu Uniunea
Europeană (UE), Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi Organizaţia pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).
Pentru a face faţă provocărilor generate de incidentele de securitate
cibernetică şi pe baza solicitării Republicii Moldova, NATO îşi oferă ajutorul
prin programul SPS. S-a înfiinţat un nou Laborator de Cercetare şi Educaţie
pentru Apărarea Cibernetică la Universitatea Tehnică din Republica Moldova.
Laboratorul va servi nevoilor de instruire în materie de cibernetică a tuturor
instituţiilor de apărare şi securitate. Proiectul va consolida, de asemenea,
capabilităţile naţionale de apărare cibernetică ale Republicii Moldova precum
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şi expertiza specialiştilor moldoveni prin oferirea experţilor din guvern a unei
instruiri special adaptate gestionării incidentelor cibernetice.
Programul SPS oferă de asemenea ajutor în înfiinţarea Capabilităţii de
Reacţie la Incidente Cibernetice a Forţelor Armate ale Republicii Moldova
(CRICFARM) din cadrul Ministerului Apărării. Odată implementat, proiectul
va spori capabilităţile cibernetice procedurale, tehnice şi umane pentru a
permite combaterea ameninţărilor cibernetice din ce în ce mai sofisticate şi
emergente.

Telemedicina
Programul SPS a ajutat la dezvoltarea unui sistem de telemedicină
multinaţională, prin care se permite specialiştilor din medicină să ofere
recomandări în timp real persoanelor din situaţiile de urgenţă sau din
zonele de conflict. Experţii din Republica Moldova au colaborat la acest
proiect cu colegii din Romania, Statele Unite, Finlanda şi Ucraina.
Un mare avantaj al sistemului de telemedicină este că poate fi folosit
atât de paramedicii militari, precum şi de cei civili. Pachetele medicale
portabile permit primilor respondenţi de a se conecta sistemului prin
primirea de consiliere expertă de la alţi specialişti medicali. Mulţumită
telemedicinii, doctorii specialiştii aflaţi în diferite părţi ale globului pot
evalua de la distanţă pacienţii, să-i diagnosticheze şi să le dea
recomandări în timp real. Aceasta permite ajutorul şi îngrijirea adecvată
a celor care au nevoie de ele cel mai rapid, cu potenţialul de a salva
multe vieţi în cazul unei catastrofe.

Sistemul de telemedicină dezvoltat sub
coordonarea NATO a fost testat pe viu cu succes
în timpul unui exerciţiu de câmp în Liov, Ucraina
în septembrie 2015

Femeile, Pacea şi Securitatea
Republica Moldova colaborează cu NATO pentru a promova implementarea
Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite (RCSNU),
care recunoaşte impactul disproporţionat pe care războaiele şi conflictele
le au faţă de femei şi copii. Rezoluţia 1325 a Consiliului Naţiunilor Unite
solicită participarea egală şi deplină a femeilor la toate nivelurile, de la
prevenirea timpurie a conflictelor şi până la reconstrucţia, pacea şi
securitatea de după conflict. Programul SPS sprijină un proiect pentru a
ajuta Republica Moldova în elaborarea unui plan naţional de acţiune
pentru implementarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate a
Naţiunilor Unite. Lansat în octombrie 2016, proiectul sprijiină guvernul
moldovean şi societatea civilă în crearea unei strategii naţionale de agenţii
multiple pentru implementarea Rezoluţiei 1325.
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Experţi din diferite ţări au participat la Atelierul
de Lucru din mai 2017 pentru cele mai bune
practici de implementare a planului de acţiune
naţional privind femeile, pacea şi securitatea

Apărarea de CBRN
Odată instruiţi, aceşti experţi vor putea efectua o eşantionare statistică şi o cartografiere care vor duce la remedierea
zonelor pilot selectate pentru contaminare. Tinerii cercetători implicaţi în acest proiect vor beneficia, de asemenea,
de instruire şi vor dobândi aptitudinile necesare pentru a monitoriza şi reduce răspândirea agenţilor biologici.

Ştiaţi că?
NATO ajută sectorul apărării Republicii Moldova pentru a-şi implementa practicile de bună guvernare şi pentru a asigura o utilizare a
resurselor transparentă şi responsabilă.
Începând cu anul 2008, NATO a oferit un ajutor special Academiei Militare Alexandru cel Bun, pentru a dezvolta cursuri profesionale şi
programe de licenţă şi masterat. 350 de moldoveni au absolvit aceste programe de grad şi 275 sunt acum înmatriculaţi. Peste 150 de
studenţi şi experţi moldoveni au vizitat instituţiile de apărare aliate pentru schimburi de evaluări reciproce în organizarea educaţiei, formare şi dezvoltare a curricumului.
Republica Moldova participă la un Program de Nanotehnologii Avansate pentru Detectarea şi Apărarea de Agenţi chimici, biologici,
radiologici şi nucleari (NADAA) care vor reuni experţi din NATO şi ţările partenere pentru consolidarea expertizei şi sporirea capabilităţii.
Republica Moldova a fost una din naţiunile beneficiare ale unui proiect NATO de dezvoltare a unui sistem multinaţional de telemedicină,
care permite specialiştilor medicali militari şi civili din diferite părţi ale lumii să evalueze pacienţii de la distanţă, să-i diagnosticheze şi să
le ofere recomandări în timp real.
Republica Moldova colaborează cu NATO pentru promovarea implementării Rezoluţiei 1325 a Consiliului Securităţii ONU, care solicită
o participare deplină şi egală a femeilor la toate nivelurile în sectorul apărării şi securităţii.

Zone Cheie de Cooperare: Diplomaţia Publică
Cooperarea cu Republica Moldova în domeniul diplomaţiei publice vizează întărirea transparenţei, înţelegerii şi a
dialogului. Eforturile de comunicare ale NATO se concentrează pe creşterea gradului de conştientizare a Alianţei şi
parteneriatului cu NATO prin colaborarea cu mediul academic, societatea civilă şi mass-media. Diverse activităţi,
cum ar fi conferinţe, şcoli de vară şi ateliere de lucru, sunt organizate de organizaţiile şi instituţiile non-guvernamentale
locale cu sprijinul NATO şi în cooperare cu guvernul. De asemenea, se organizează în mod regulat tururi de presă
şi programe de informare la sediul NATO din Bruxelles.
Divizia de Diplomaţie Publică NATO sprijină activităţile Centrului de Documentare şi Informare (CDI) NATO, care
este o organizaţie a societăţii civile locale dedicate promovării discuţiei şi dialogului pe marginea problemelor de
apărare şi securitate.

Jurnalişti şi formatori de opinie din Moldova se întâlnesc cu purtătorul de cuvânt al NATO,
Oana Lungescu, în timpul vizitei la sediul NATO din februarie 2017.
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Domenii Cheie de Cooperare: Sectorul de
Apărare şi Securitate
NATO şi Aliaţii individuali au o vastă experienţă în domeniul reformei
sectorului de apărare şi de securitate. Mulţi parteneri au beneficiat de
această cunoaştere şi experienţă pentru a-şi lărgi şi spori propriile lor
capabilităţi de apărare. NATO nu oferă armament sau echipament
militar. În schimb, NATO se concentrează pe sprijinirea înfiinţării unor
instituţii monitorizate de cetăţeni, puternice şi responsabile. Ca urmare
a solicitării guvernului Republicii Moldova, NATO sprijină eforturile de
reformă din domeniul apărării prin mai multe iniţiative.

Consolidarea Capabilităţii de Apărare
Ajutorul de Consolidare a Capabilităţii de Apărare şi Securitate Aferentă
(CCASA) i-a fost oferit Republicii Moldova la Summit-ul din Ţara Galilor în
2014. Pachetul CCASA răspunde solicitării guvernului de a ajuta la procesul
de transformare a apărării, a întări şi moderniza forţele armate ale Republicii
Moldova şi a reforma structurile sale naţionale de securitate. Prima etapă
a iniţiativei oferă un program de consiliere şi asistenţă în sprijinul reformelor
Republicii Moldova în domeniul apărării, inclusiv prin elaborarea de
documente strategice şi identificarea celor mai adecvate capabilităţi şi
structuri de forţă. A doua etapă se va concentra pe oferirea de asistenţă şi
consiliere tehnică în dezvoltarea forţelor armate ale Republicii Moldova.
(structuri de forţă, capabilităţi şi infrastructură, doctrină, educaţie). Pachetul
CCASA oferă, de asemenea, asistenţă şi în alte domenii, inclusiv în cel al
educaţiei apărării, securitatea cibernetică, buna guvernare şi prevenirea
corupţiei precum şi rolul femeii în domeniul păcii şi securităţii.

Interoperabilitatea
NATO pune la dispoziţia Republicii Moldova numeroase programe care
vizează dezvoltarea interoperabilităţii cu forţele Aliaţilor NATO şi
consolidarea capabilităţilor necesare pentru a participa la operaţiunile de
menţinere a păcii conduse de NATO. A învăţa folosirea unei limbi comune
şi dezvoltarea interoperabilităţii în ceea ce priveşte procedurile standard
sunt elemente esenţiale. Sunt disponibile exerciţii multinaţionale, vizite de
la echipele de experţi şi cursuri de perfecţionare pentru a contribui la
dezvoltarea capabilităţii forţelor sale de a conlucra cu forţele NATO. Prin
participarea la instructajul şi la exerciţiile Parteneriatului pentru Pace
(PpP), Republica Moldova dezvoltă abilitatea forţelor de menţinere a păcii
ale Batalionului 22, în vederea colaborării cu forţele altor ţări, în special în
operaţiunile de gestionare a crizelor şi de menţinere a păcii.
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KFOR

Vizita jurnaliştilor moldoveni la trupele
desfăşurate în Kosovo
Din martie 2014, peste 40 de
trupe moldoveneşti sunt deplasate în ajutorul operaţiunii de
sprijinire a păcii condusă de
NATO în Kosovo (KFOR), care
cuprinde un pluton de infanterie
de manevră şi o echipă de evacuare a muniţiilor explozive. Decizia
suverană a guvernului Republicii
Moldova de a desfăşura un contingent militar în Kosovo, a fost
aprobată de către Parlamentul
Republicii Moldova, pe data de 1
noiembrie 2013. Misiunea de salvgardare a păcii din Kosovo se
bazează pe Rezoluţia 1244 a
Consiliului de Securitate ONU.
Împreună cu NATO şi alte ţări
partenere, inclusiv Elveţia, Austria şi Suedia, Republica Moldova
contribuie şi ea la pacea şi stabilitatea în regiunea balcanică.

Membri ai contingentului moldovenesc
din KFOR

Procesul de Planificare şi Revizuire Inter pares (PPRI)

O echipă de experţi condusă de NATO au vizitat
Chişinăul pentru a conduce o recenzie a
Programului de Întărire a Educaţiei Apărării
(PIEA).

Un instrument cheie pentru ajutorarea partenerilor cu reforme specifice şi
tehnice este Procesul de Planificare şi Revizuire Inter pares al PpP (PPRI).
El ajută la identificarea, dezvoltarea şi evaluarea forţelor şi capabilităţilor
care ar putea fi puse la dispoziţia operaţiunilor de sprijinire a păcii. Acesta
oferă de asemenea un cadru pentru parteneri pentru a dezvolta forţe militare
eficiente, accesibile şi durabile, precum şi de a promova o gamă mai largă
de eforturi de reformă a apărării. În cadrul PPRI, obiectivele parteneriatului
sunt stabilite de comun acord de fiecare ţară participantă şi anual se fac
examinări extensive pentru măsurarea progresului. Proiectele cheie de
reformă includ îmbunătăţirea structurilor de comandă şi control, logistica
militară, managementul personalului, instruirea şi întărirea capabilităţilor de
monitorizare a graniţelor Republicii Moldova. Republica Moldova participă
la PPRI din 2007.

Programul de Întărire a Educaţiei Apărării (IEA)

Absolvirea primei clase de ofiţeri în iunie 2015 din
noul program de studii de patru ani al Academiei
Militare din Republica Moldova, implementat de
Programul de Întărire a Educaţiei Apărării.

Republica Moldova a primit consiliere asupra consolidării, dezvoltării şi
reformelor instituţiilor educaţionale din sectorul de securitate prin Programul
NATO de Întărire a Educaţiei Apărării (PID). Sprijinul în această privinţă a
fost solicitat de către Preşedintele Republicii Moldova în 2008. PIEA este
un program adaptat care sprijină dezvoltarea educaţiei militare profesionale
a Republicii Moldova în conformitate deplină cu standardele şi procesele
internaţionale. NATO ajutat Academia Militară Alexandru cel Bun în
consolidarea unui sistem puternic de educaţie militară profesională, cu
acordarea de diplome de licenţă şi masterat, precum şi cursuri profesionale
pentru civili. În prezent se desfăşoară activităţi pentru elaborarea unui
program de doctorat şi de sprijinire a dezvoltării educaţiei subofiţerilor.

Consolidarea Instituţiei de Apărare
O altă prioritate în cooperarea cu partenerii în domeniul reformelor sectorului
de apărare şi securitate este promovarea managementului eficient şi eficace
al instituţiilor de apărare, precum şi controlul civil şi democratic al forţelor
armate. Aceasta se realizează prin sute de cursuri şi activităţi de instruire a
experţilor, puse la dispoziţia Republicii Moldova prin Meniul de Cooperare a
Parteneriatului NATO.
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ce este
NATO
29 de state: Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) a fost fondată în 1949 şi este un
grup de 29 de ţări din Europa şi America de nord care există pentru a proteja populaţia
şi teritoriul membrilor săi. Ultima ţară membră este Muntenegru din iunie 2017.
Alianţa colectivă: Alianţa este fondată pe principiile de „apărare colectivă,” ceea ce
înseamnă că dacă un singur stat aliat NATO este atacat, toţi aliaţii NATO sunt atacaţi.
Acest principu este inclus în Articolul 5 al Tratatului de la Washington. Până acum,
Articolul 5 a fost invocat o singură dată, ca reacţie la atacurile teroriste din 9/11 asupra
Statelor Unite din 2001.
Managementul crizelor din întreaga lume: Promovarea stabilităţii în vecinătatea noastră
şi protejarea populaţiei noastre înseamnă câteodată şi iniţierea de acţiuni în alte regiuni.
In anii 1990, NATO a oprit vărsarea de sânge din Bosnia şi Kosovo. Actualmente NATO
operează în Afganistan, Kosovo şi Mediterana.
Lupta contra terorismului: NATO joacă un rol important în combaterea terorismului,
contribuind cu aproximativ 16.000 de soldaţi NATO pentru a instrui forţele locale din
Afganistan. NATO este de asemenea membru plin al Coaliţiei Mondiale de Combatere
a ISIL şi instruieşte forţele irakiene să lupte mai eficient contra ISIL.
Un organism de luare a deciziilor: În afară de a efectua operaţiuni şi misiuni, NATO este
un organism de luare a deciziilor. Fiecare ţară membră are o delegaţie permanentă la
sediul politic al NATO din Bruxelles pentru a-şi reprezenta guvernul în procesul de luare
a deciziilor Alianţei.
Finanţarea NATO: Fiecare ţară NATO contribuie la cheltuielile necesare funcţionării
Alianţei. De departe, contribuţia cea mai mare vine de la participarea Aliaţilor la
operaţiunile şi misiunile conduse de NATO. De asemenea, Aliaţii NATO plătesc direct
către NATO pentru acoperirea cheltuielilor necesare personalului şi facilităţilor NATO.
Trupe şi Echipament: De fiecare dată când NATO îndeplineşte o misiune, fiecare Aliat îşi
plasează trupele şi echipamentul sub o comandă unificată NATO. Acestea devin
cunoscute sub numele de “forţe NATO”. Singurul echipament militar deţinut de NATO
este o flotă de avioane de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control
System).
Colaborând cu partenerii noştri: Pentru că ameninţările, precum terorismul, pirateria şi
războiul cibernetic, nu cunosc graniţe, NATO se angajează în a coopera cu partenerii ei
din lume, Din acest motiv colaborăm cu peste 40 de ţări partenere din întreaga lume,
precum şi cu organizaţii cum ar fi Naţiunile Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Uniunea Africană, pentru a extinde
stabilitatea şi securitatea.
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