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            CCeennttrruull  PPrroo  MMaarrsshhaallll  ddiinn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  

  

Dragi prieteni,  

Republica Moldova are nevoie  de un „Plan Marshall„  

cu o strategie care ar sintetiza obiective, ar preciza definiţii 

şi ar corela direcţii  de acţiune pentru toate componentele 

implicate în asigurarea securităţii ţării. 

 

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi 

nonprofit.  Crearea Centrului  a apărut din dorinţa înfiinţării unei organizaţii menite să apropie, să 

unească şi să consolideze potenţialul profesioniştilor din domeniul securităţii naţionale. 

Misiunea Centrului constă în promovarea idealuri democratice şi  ideilor Europei Unite,  în 

consolidarea stabilităţii şi securităţii prin conlucrare şi dialog pentru asigurarea păcii şi consolidarea 

cooperării  între instituţiile naţionale şi cele internaţionale, contribuirea la participarea Republicii 

Moldova în procesele de integrare europeană şi la definirea metodelor de asigurare a securităţii 

naţionale şi soluţionare paşnică a conflictelor sociale şi politice din cadrul societăţii.  

Dezvoltarea în continuare a relaţiilor de cooperare dintre experţii moldoveni şi cei internaţionali, prin 

iniţierea diferitor activităţi şi evenimente, prin conlucrare reciprocă, pentru elaborarea metodelor de 

asigurare a securităţii naţionale constituie, de asemenea, un obiectiv foarte important al activităţii 

Centrului. 

Pe parcursul a celor şapte ani de activitate Centrul Pro Marshall a organizat diverse evenimente 

informative şi ştiinţifice, conferinţe, simpozioane,  seminare, mese rotunde şi training-uri.  

Centrul Pro Marshall oferă membrilor comunităţii naţionale şi internaţionale un sprijin informaţional 

adecvat, aduce la cunoştinţă programul activităţilor sale, răspunde solicitărilor şi dă curs 

propunerilor menite să consolideze locul şi rolul nostru comun în viaţa socială, economică şi politică 

a Republicii Moldova. 

Ne adresăm către toţi cei care au voinţa de a urma o direcţie clară de a da  dovadă de o bună 

organizare, disciplină, corectitudine şi dinamism. 

 

Cu respect, 

Tatiana Busuncian, 

Directorul Centrului Pro Marshall  
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Misiunea Centrului constă în: 

 

 promovarea idealurilor democratice şi  ideilor  

Europei Unite; 

 consolidarea stabilităţii şi securităţii prin conlucrare  

  şi dialog pentru asigurarea păcii şi perfecţionarea 

cooperării  între instituţiile naţionale şi cele 

internaţionale;  

 contribuirea la participarea Republicii Moldova în 

procesele de integrare europeană şi la definirea 

metodelor de asigurare a securităţii naţionale şi 

soluţionarea paşnică a conflictelor  sociale şi  

  politice din cadrul societăţii.  

 

Domenii de activitate: 

-  dezvoltarea programelor ce promovează  

   idealurile lui George C. Marshall în Republica  

  Moldova; 

-  organizarea evenimentelor informative şi ştiinţifice: 

conferinţe, simpozioane,  seminare, mese rotunde  

   şi  congrese; 

 

 

- susţinerea procesului educaţional din  

Republica Moldova şi educarea tineretului;  

- organizarea şcolilor de vară, centrelor de de 

instruire şi consultanţă, schimbului de studenţi  

şi specialişti în diferite domenii; 

- organizarea centrelor de reabilitare  

pentru militarii  şi poliţiştii  în rezervă în vederea  

încadrării acestora în viaţa socială şi aplica- 

rea raţională a experienţei acumulate de ei; 

- organizarea schimbului de experţi şi  

specialişti din domeniul securităţii naţionale; 

- publicarea materialelor infromative şi 

 literaturii ştiinţifice de specialitate; 

- cooperarea cu Centrul European pentru Studii  

de Securitate George C. Marshall şi alte 

organizaţii naţionale şi internaţionale; 

- susţinerea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi 

interetnice, construite pe principiile încrederii 

reciproce şi bazate pe schimbul liber şi  

deschis al ideilor. 

 

 

Centrul Pro Marshall  este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi 

nonprofit fondată la 18 iunie 2002 în Chişinău, cu sprijinul Centrului European pentru 

Studii de Securitate George C. Marshall. Centrul este condus de Consiliul 

Coordonator şi subordonat Adunării Generale a membrilor. Directorul asigură 

managementul general al Centrului şi este coordonatorul activităţii Consiliului 

Coordonator.  
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ADRESA: 
Sfatul Ţării 27, of. 6, MD 2012 

Chişinău, Republica Moldova 

Tel./Fax: 00 373 22 600845 

promarshall@europe.com 

www.promarshall.md   
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Evenimentul a fost organizat în colaborare cu 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Moldova, Asociaţia George C. Marshall din 

Republica Moldova, Universitatea Tehnică din 

Moldova, Centrul Euro-Atlantic din Moldova, 

Institutul de Politici Publice şi Institutul William R. 

Nelson – Moldova. 

 

Agenda reuniunii a cuprins  probleme de 

maximă actualitate pentru definirea metodelor 

de asigurare a securităţii naţionale, furnizării 

informaţiilor referitor la procesul de elaborare, 

planificare şi exercitare a acestor metode. 

Analizarea şi implementarea celor mai 

eficiente măsuri în vederea asigurării securităţii 

la nivel naţional. 

 

La acest forum au participat experţi de la 

Centrul European pentru Studii de Securitate 

George C. Marshall (Germania), experţi din 

Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii 

Britanii şi al Irlandei de Nord, Bulgaria, Polonia, 

România, Ucraina şi reprezentanţi ai Misiunii 

OSCE în Republica Moldova. 

 

 

Scopul conferinţei a fost identificarea şi  

transmiterea recomandărilor concrete de 

acţiune forurilor internaţionale cu activităţi  în 

domeniu, care facilitează implementarea şi 

respectarea angajamentelor internaţionale 

asumate în acest domeniu de către statele din 

regiune în combaterea terorismului.  

 

Conferinţa Internaţională 

„Perfecţionarea cooperării în domeniul securităţii naţionale şi regionale. Noi 

ameninţări teroriste - pericol pentru securitatea naţională. Surse, condiţii de 

apariţie şi metode de contracarare" 

Perioada:  2-3 iunie, 2003 

Co-organizatori: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul European 

pentru Studii de Securitate George C. Marshall şi Ambasada Statelor Unite ale 

Americii în Republica Moldova  
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Conferinţa Internaţională 

„Perfecţionarea cooperării în domeniul securităţii naţionale şi regionale. Noi 

ameninţări teroriste - pericol pentru securitatea naţională. Surse, condiţii de 

apariţie şi metode de contracarare" 
 

 

La finele conferinţei internaţionale au fost 

aprobate un şir de concluzii şi recomandări, 

care au fost prezentate conducerii ţării: 

- Existenţa unor forţe specializate în 

combaterea terorismului, înalt profesionalizate, 

care să poată interveni oportun şi eficient la 

necesitate; 

-Perfecţionarea sistemului de 

management al informaţiilor; 

- Realizarea la nivel internaţional a unui 

schimb de informaţii între agenţiile 

specializate şi stabilirea unor obiective 

complementare pentru combaterea 

terorismului;  

- Consolidarea relaţiilor cu statele 

vecine, membre ale Uniunii Europene, 

Comunităţii Statelor Independente, în plan 

bilateral  şi multilateral; 

- Susţinerea diplomatică a participării la 

operaţiunile de pace ale ONU şi la alte acţiuni 

vizând asigurarea stabilităţii şi întărirea 

încrederii la nivel regional şi global. 

- Promovarea unei politici active în plan 

bilateral sau într-un cadru internaţional pentru 

asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa de 

Sud-Est şi în regiunea Dunării şi Mării Negre.  
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Lucrările simpozionului au fost supuse unor 

dezbateri şi analize detaliate privind starea 

actuală, tendinţele şi perspectivele ştiinţei 

criminogene din Republica Moldova, 

efectuând o apreciere a legislaţiei penale şi 

procesual-penale.  

Au fost abordate multiple probleme vizavi de 

activitatea de prevenire şi combatere al 

fenomenului criminalităţii.  

Evenimentul dat a avut loc cu efortul şi 

sprijinul a mai multor instituţii din domeniul 

criminalistic.  

Combaterea criminalităţii prin prisma 

metodelor, procedeelor şi mijloacelor 

tactice şi tehnico-ştiinţifice şi modalităţi de 

pregătire a cadrelor prezintă un mare interes 

pentru organele de drept.  

Raportorii au constatat că, criminalitatea, 

fiind un fenomen de masă, nu este o entitate 

statică, ci se află în permanentă dezvoltare 

şi utilizează cele mai performante mijloace 

tehnice, metode şi procedee de săvârşire a 

infracţiunilor şi mascare a activităţilor ilicite. 

 

 

Simpozionul Internaţional 

„Criminalistica la începutul mileniului trei:  

constatări, tendinţe, perspective" 

Perioada:  24-25 septembrie, 2004 

Co-organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea 

de Stat din Republica Moldova, Academia de Drept din Republica Moldova, 

Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, Institutul Naţional al 

Serviciului de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Centrul de Combatere a 

Crimelor Economice şi Corupţiei 
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Expoziţia „Sibiu – peisaj al realităţii eterne” 

Vernisajul expoziţiei de pictură a artistului plastic Vasile Movileanu 
 

Perioada: 15 septembrie, 2005 

Co-organizatori: Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Cercul 

Militar Sibiu, România   

 

La expoziţie au fost expuse 40 de lucrări de artă în ulei şi acuarelă ale maestrului Vasile Movileanu. 

Organizarea expoziţiei a avut loc în Sibiu, oraş considerat pe bună dreptate capitala culturală a 

Europei. Avînd în vedere identitatea de limbă, cultură şi tradiţii,  majoritatea tablourilor au reflectat 

natura şi peisajele acestui minunat oraş.  Artiştii de azi sunt cei care vor menţine arzând flacăra artei 

dintotdeauna, fiind discipoli şi demni urmaşi ai marilor maieştri ai lumii. Vor lăsa şi ei, la rândul lor, 

posterităţii o bogaţie spirituală incontestabilă. Vasile Movileanu născut  la 19 martie 1955, în satul 

Săcăreni, judeţul Hânceşti, Republica Moldova, a absolvit şcola de arte plastice „I. Repin” din 

Chişinău (1978) şi Institutul Poligrafic din Moscova, facultatea de grafică (1987), este Membru al 

Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (1990) şi al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor din 

cadru UNESCO (1998).   
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Expoziţia „Sibiu – peisaj al realităţii eterne” 

Vernisajul expoziţiei de pictură a artistului plastic Vasile Movileanu 
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Evenimentul a fost organizat în cooperare cu 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 

Ambasada României în Republica Moldova – 

punct de contact NATO,   Devizia NATO pentru 

Diplomaţie Publică şi Fundaţia Friedrich Ebert 

(Moldova). 

Conferinţa a fost concepută pentru a oferi un 

cadru informațional eficient asupra politicilor de 

securitate în contextul extinderii NATO şi UE 

precum şi pentru a prezenta opinii şi experienţe 

cu privire la asigurarea mediului de stabilitate în 

regiune.  

Evenimentul a reunit factori guvernamentali, 

ambasadori şi reprezentanţi ai misiunilor 

diplomatice.  

Participanţii la conferinţă au pus în dezbatere 

tendinţele şi transformările în politicile de 

securitate promovate în regiune în noul context 

schimbător, au analizat  valenţele proceselor de 

extindere din perspectiva stabilităţii regionale şi 

internaţionale şi au examinat posibilităţile de 

cooperare şi opţiunile de parteneriat. 

Conferinţa Internaţională 

„Vecinătatea NATO şi UE: Implicaţii politice privind Securitatea 

Moldovei. Aspiraţii Europene" 
 

Perioada: 14-15 noiembrie, 2005   

Co-organizatori: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Devizia 

NATO pentru Diplomaţie Publică şi Fundaţia Friedrich Ebert (Moldova) 
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Conferinţa Internaţională 

„Vecinătatea NATO şi UE: Implicaţii politice privind securitatea Moldovei. 

Aspiraţii Europene" 
 
 

Evenimentul a dat posibilitatea de a descoperi 

adevăratele tendinţe şi transformări în politicile 

de securitate promovate în regiune şi sporirea 

perfecţionării de către Republica Moldova a 

celor trei piloni ai Uniunii Europene: economie şi 

politici sociale; politică externă şi securitate 

comună; justiţie şi afaceri interne, în noul 

context a Politicii Europene de Vecinătate, 

stabilidu-se  obiective ambiţioase bazate pe 

angajamente pentru valorile comune şi 

implementarea efectivă a reformelor politice, 

economice şi instituţionale.  

Contribuţia proiectului va întări coeziunea şi 

înţelegerea comună a riscurilor de instabilitate 

ce ne pot afecta securitatea şi deschiderea 

spre noi dimensiuni a stabilităţii în spaţiul 

regional şi cel european. 

. 
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Scopul expoziţiei a fost prezentarea 

posibilităţilor de modernizare a diviziunilor cu 

destinaţie specială a Republicii Moldova şi de 

adaptare la standardele europene la un nivel 

înalt profesional. 

În cadrul evenimentului a fost expusă şi 

prezentată tehnică performantă utilizată în 

combaterea terorismului, crimei organizate şi 

traficului ilegal de fiinţe umane, printre care 

sisteme de urmărire şi supraveghere, inclusiv 

la distanţe mari şi în condiţii de noapte, 

echipament modern pentru unităţile operative 

cu destinaţie specială, tehnologii de preluare, 

transmitere şi recepţionare operativă a 

informaţiei.  

 

La eveniment au participat oficialităţi, 

reprezentanţi ai structurilor de forţă şi de drept, 

reprezentanţi ai misiunilor diplomatice.   

 

 

Expoziţia specializată 

„Posibilităţile tehnice în combaterea terorismului, crimei organizate şi 

traficului ilegal de fiinţe umane" 

 

Perioada: 14 decembrie 2005 

Co-organizatori: Compania „Infrared Security Solutions”, Regatul Unit şi al 

Irlandei de Nord 
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Şedinţa trimestrială al Grupului de Lucru 

Combaterea Terorismului a fost organizată în 

cooperare cu Ministerul Apărării al Republicii 

Moldova, Centrul European pentru Studii de 

Securitate George C. Marshall, Consorţiul 

„Parteneriatul pentru Pace” al Academiilor de 

Apărare şi Institutelor de Studii în domeniul  

Securităţii. 

 

Evenimentul a fost conceput  cu scopul de a 

oferi un cadru informaţional eficient asupra 

proiectelor regionale şi internaţionale privind 

identificarea şi contracararea rutelor teroriste 

de trafic în diverse regiuni în scopul 

eficientizării securităţii internaţionale. 

 

Participanţii la şedinţă au pus în dezbatere 

tendinţele politicilor de securitate promovate 

în regiune în noul context schimbător, au 

analizat  valenţele proceselor de combatere a 

rutelor teroriste de trafic în scopul stabilităţii 

regionale şi internaţionale şi au examinat 

posibilităţile de cooperare şi opţiunile de 

parteneriat. 

 

 

Şedinţa Trimestrială al Grupului de Lucru  

Combaterea Terorismului  

 

Perioada: 26-27 iunie, 2006 

Co-organizatori: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul 

European pentru Studii de Securitate George C. Marshall, 

Consorţiul „Parteneriatul pentru Pace” al Academiilor de Apărare 

şi Institutelor de Studii în domeniul securităţii (Germania) 
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Şedinţa Trimestrială al Grupului de Lucru  

Combaterea Terorismului  
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Şedinţa a reunit factori guvernamentali, 

reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor şi 

organizaţiilor din Republica Moldova responsabile 

de combaterea terorismului, traficului 

transfrontalier, drogurilor, armelor, experţi 

internaţionali din Azerbaidjan, Croaţia, Georgia,  

Germania, Kazahstan, România, SUA.  
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Conferinţa Internaţională 

„Securitatea şi controlul frontierelor” 

 

Perioada: 28-29 iunie, 2006 

Co-organizatori: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul 

European pentru Studii de Securitate George C. Marshall (Germania) 
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Obiectivele specifice ale acestui eveniment au 

fost: discuţii privind provocările şi pericolele 

privind securitatea, traficul transfrontalier, 

dezbaterea strategiilor de combatere a 

pericolelor şi elaborarea recomandărilor pentru 

aparatul legislativ cu scopul de a asista 

combaterea traficului transfrontalier. 

Evenimentul a reunit factori guvernamentali, 

ambasadori şi reprezentanţi ai misiunilor 

diplomatice acreditate la Chişinău, reprezentanţi 

ai ministerelor, agenţiilor şi organizaţiilor 

responsabile de combaterea traficului 

transfrontalier în Ucraina şi Moldova. 

 

 

Atelierul de lucru a constat din prezentări plenare 

ale experţilor din domeniu. La finele rundelor au 

avut loc discuţii în grup privind posibilitatea 

dezvoltării strategiilor în baza legilor, instituţiilor şi 

programelor existente. 

Conferinţa a fost organizată în cooperare cu 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Centrul 

European pentru Studii de Securitate George C. 

Marshall (Germania). 

 



IIssttoorriicc  

 

             CCeennttrruull  PPrroo  MMaarrsshhaallll  ddiinn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  

  

Conferinţa Internaţională 

„Securitatea şi controlul frontierelor” 

 
 

 

Conferinţa „Securitatea şi controlul frontierelor” 

a fost concepută pentru a oferi un forum 

profesioniştilor din Ucraina şi Moldova care 

activează în domeniul anti-traficului pentru a 

discuta elaborarea strategiilor  de combatere a 

traficului transfrontalier.  
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Studiu de ţară 

„De la un stat decăzut la un stat funcţional – căile spre transformarea 

democratică în regiunile de conflict” 

Perioada: 28 decembrie 2006 – 31 iulie, 2007  

Co-organizatori: Departamentul de Cercetări, Centrul European pentru 

Studii de Securitate George C. Marshall (Germania) 

Scopul acestui studiu constituie analiza 

aspectelor transformării democratice – 

fapte şi cifre, provocări în reforma de stat 

şi constituirea statului, identificarea 

elementelor comparative şi analitice în 

vederea adoptării unor tehnici 

superioare de evaluare a deciziilor, care 

implică costuri importante pentru 

societate. Cercetarea a urmărit 

identificarea corelaţiei specifice 

existente între statul slab şi majoritatea 

subiectelor de interes major pentru 

dezvoltarea democratică a Republicii 

Moldova prin prisma celor trei concepte 

(rule of law, principiile democratice şi 

buna guvernare): fenomenul corupţiei; 
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insecuritatea energetică – o 

dependenţă de rezervele străine; 

instabilitatea regională; proliferarea 

armelor mici; proliferarea armelor de 

distrugere în masă; mediul mulți etnic; 

controlul asupra bolilor infecţioase; 

terorismul şi crima organizată 

transfrontalieră. 

În cele din urmă, cercetarea a generat 

analize asupra problemelor şi 

dificultăților ce urmează a fi depăşite în 

procesul de transformare democratică 

şi, totodată, au fost propuse 

recomandări pentru activitatea de mai 

departe în contextul modelului de lecţii 

învăţate. 
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        Obiectivele specifice ale acestui 

eveniment au urmărit sporirea nivelului de 

informare a opiniei publice şi dezvoltarea 

abilităților reprezentanţilor structurilor sectorului 

de securitate în scopul realizării politicilor şi 

reformelor în domeniul securităţii, justiției, 

politicii externe şi afacerilor interne în contextul 

politicii de vecinătate a Uniunii Europene şi a 

cooperării Alianţei Nord-Atlantice cu Republica 

Moldova. 

          Evenimentul a reunit factori 

guvernamentali, ambasadori şi reprezentanţi ai 

misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, 

reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor şi 

organizaţiilor responsabile de implementarea 

obiectivelor stipulate în Planul de Acțiuni 

Republica Moldova – Uniunea Europeana şi 

Planul Individual de Acţiuni Republica 

Moldova – NATO.  

        Training-ul a fost organizat de Centrul Pro 

Marshall din Republica Moldova în cooperare 

cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova, 

Ambasada Bulgariei în Republica Moldova, 

Centrul de Informare şi Documentare privind 

NATO din Republica Moldova şi Fundaţia 

Friedrich Ebert (Moldova). 

 

Training Internaţional  

„Politicile de vecinătate a Uniunii Europene şi Alianţei Nord-Atlantice: noi 

dimensiuni de cooperare regională” 

Perioada: 28 – 30 noiembrie, 2007 

Co-organizatori: Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Ambasada 

Bulgariei în Republica Moldova, Centrul de Informare şi Documentare 

privind NATO din Republica Moldova şi Fundaţia Friedrich Ebert (Moldova) 
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Training Internaţional  

„Politicile de vecinatate a Uniunii Europene şi Alianţei Nord-

Atlantice: noi dimensiuni de cooperare regională” 
 

 

Acest proiect a acordat o bună înțelegere a 

schimbărilor  în ceea ce privește integrarea 

Moldovei în UE, care a devenit principalul scop 

al politicii externe şi stabilirea cu UE a relațiilor 

politice, de securitate, economice şi culturale 

mai intense. Politica Europeană de Cooperare 

constă în crearea unui cerc de state partenere 

la frontierele UE, ţări ne-membre ale construcției 

europene dar care se angajează să favorizeze 

crearea unui spațiu de pace, stabilitate şi 

prosperitate. Această politică, odată realizată, 

bineînțeles va favoriza toate pârțile implicate, 

mai mult ca atât Republica Moldova ferm 

urmează țelul integrării europene şi este dispusă 

sa se implice în măsura necesară în eventualele 

programe şi procese menite să favorizeze 

atingerea scopului sus numit. 

Dialogul şi cooperarea cu aliații noștri 

americani şi europeni a crescut în substanță şi 

intensitate, astfel  desfășurarea evenimentului  a 

constituit un imbold pentru cultivarea unui spirit 

de cooperare rezultativ dintre organizațiile 

beneficiare şi Centrul Pro Marshall, şi a servit 

drept sursă de  instruire şi consultanță pentru 

experții locali şi rețeaua Centrului.  
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Conferinţa Studențească  

„Impactul conflictelor asupra sistemului de securitate internaţională” 

  

Perioada: 7 decembrie, 2007  

Co-organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relații 

Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Centrul de Informare şi 

Documentare privind NATO din Republica Moldova 
 

Conferinţa a fost organizată de Universitatea de 

Stat din Moldova, Facultatea Relații 

Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative în 

cooperare cu Centrul Pro Marshall din Republica 

Moldova şi Centrul de Informare şi Documentare 

privind NATO din Republica Moldova. 

 

Actualitatea tematicii Conferinței a fost 

determinată de necesitatea crescândă a 

conlucrării pe plan global între diferiți 

subiecți ai relațiilor internaţionale, pentru găsirea 

obiectivelor comune şi metodelor de aplanare a 

conflictelor.  

 

Obiectivele specifice ale acestui eveniment au 

sporit nivelul de informare a studenților vizavi de 

problematica conflictelor. 

 

Cunoașterea metodelor şi tehnicilor de 

soluționare a conflictelor este o necesitate 

privind viitorii specialiști în domeniul relațiilor 

internaţionale. 
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Începând cu decembrie 2007 Centrul Pro 

Marshall, membru al Alianţei Anticorupţie a 

monitorizat activităţile de reducere şi prevenire 

a corupţiei din cadrul Sistemul Afacerilor Interne 

şi Serviciului Vamal. Această activitate a fost 

una dintre prioritățile Planului Preliminar de Ţară 

(PPŢ) - Consolidarea Capacității de Monitorizare 

a societăţii civile şi mass-media (CCMSCM).  

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova a 

fost desemnat responsabil de monitorizarea 

realizării componentei 4 din Planul Preliminar de 

Ţară (PPŢ) al Republicii Moldova în cadrul 

Programului SUA „Provocările Mileniului” cu 

privire la prevenirea şi controlul corupţiei în 

sistemul vamal şi organele de poliție, proces  de 

monitorizare care presupune realizarea unor 

activități de colectare şi de analiză a 

informațiilor oficiale. În procesul de monitorizare 

a fost utilizată o metodologie unică ajustată 

pentru Republica  Moldova de către un grup de 

experţi naționali şi internaţionali, în baza unui 

model elaborat şi pus în practică în Bulgaria.      

Scopul activităților de monitorizare a fost 

evaluarea în mod obiectiv al gradului de 

transparenţă şi capacităţile instituţiilor publice 

în prevenirea şi combaterea corupţiei, soluții şi 

recomandări legale şi instituţionale ce ar 

îmbunătăți actul de guvernare. Prin monitorizări, 

Centrul Pro Marshall şi-a propus aprecierea 

calității aplicării Planului Preliminar de Ţară.  

În primul rând, toate activităţile de monitorizare 

au presupus o evaluare obiectivă şi neutră ale 

activităților realizate de către Sistemul Vamal şi 

Sistemul Afacerilor Interne. În al doilea rând, 

analiza calitativă a activităților realizate s-a 

bazat pe analiza indicatorilor de performanță.  

 

Programul Consolidarea Capacității de Monitoring  

a Societăţii Civile în Moldova  

Prevenirea şi controlul corupţiei în sistemul vamal şi organele de politie 
 

Perioada: decembrie 2007 – mai 2009 

Co-organizatori: Corporația Provocările Mileniului (MCC), Agenția SUA 

pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Academia pentru Dezvoltare 

Educațională (AED)  
 

            CCeennttrruull  PPrroo  MMaarrsshhaallll  ddiinn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  

  

      22 

 



IIssttoorriicc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea proiectului a fost realizată prin 

intermediul cooperării cu instituţiile de resort din 

domeniile vizate, în mod special Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, CCCEC, 

Membrii Alianţei Anticorupţie, Academia de 

Poliție a MAI „Ștefan cel Mare”, Procuratura 

Anticorupţie, ICITAP (International Criminal 

Investigative Training Assistance Program), 

Guvernul Republicii Moldova.  

Progresele procesului de monitorizare, bazat pe 

cooperare, a reuşit să înlăture profunda lipsă de 

neîncredere dintre instituţiile publice şi 

societatea civilă şi să ofere perspective prin 

unirea eforturilor întru  promovarea unei 

guvernări transparente, eficiente, independente 

de principiile politice, ce susține schimbul de 

informații în realizarea politicii de prevenire şi 

combatere a corupţiei. 

Participarea Centrului Pro Marshall la 

implementarea proiectului a contribuit la 

consolidarea capacităților Alianţei Anticorupţie, 

care a devenit o alianță mai puternică si mai 

solidă în cadrul societăţii civile.  

În scopul creșterii eficienței informării publice a 

fost necesar de a se atrage atenția la calitatea 

şi autenticitatea informațiilor prezentate. 

Colaborarea cu presa a necesitat 

profesionalism şi efort considerabil pentru a 

construi un parteneriat de durată.  

ONG-urile trebuie să învețe să se armonizeze cu 

politicile şi seturilor de legi în scopul unei 

colaborări productive. În rezultat, acestea să 

poată fi transformate în practici de succes şi 

exemple demne de urmat.  
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Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring  

a Societăţii Civile în Moldova  

 

Prevenirea şi controlul corupţiei în sistemul vamal şi organele de poliţie 
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Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring  

a Societăţii Civile în Moldova  

 

Prevenirea şi controlul corupţiei în sistemul vamal şi organele de poliţie 
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Prezentarea Studiu de ţară 

„De la un stat decăzut la un stat funcţional – căile spre transformarea 

democratică în regiunile de conflict” 

Perioada: 6 – 9 mai, 2008  

Co-organizatori: Centrul European pentru Studii de Securitate George C. 

Marshall, Departamentul Programului de Cercetare Științifică (Germania)  
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Atelierul de lucru cu genericul “De la un stat decăzut 

la un stat funcţional – căile spre transformarea 

democratică în regiunile de conflict” a fost organizat 

de către Departamentul de Cercetări al Centrului 

European pentru Studii de Securitate George C. 

Marshall.  

Scopul evenimentului l-a constituit reuniunea 

experţilor participanţi din Georgia, Moldova, Kosovo şi 

Afganistan pentru a discuta şi analiza studiile 

elaborate pe ţară şi, în special, aspectele transformării 

democratice – fapte şi cifre, provocări în reforma de 

stat şi constituirea statului, identificarea elementelor 

comparative şi analitice în vederea adoptării unor 

tehnici superioare de evaluare a deciziilor, care 

implică costuri importante pentru societate.  

În cadrul atelierului de lucru au fost puse în discuție 

următoarele subiecte: 

• Cazul Georgiei şi programele europene; 

• Rolul inițiativelor internaţionale; 

• Impactul conflictelor separatiste asupra decăderii 

statului: 

- Calea dificilă spre democraţie şi buna guvernare: 

cazul Republicii Moldova; 

- Problema corupţiei şi strategiile anticorupţie în țările 

ce se află la etapa de tranziție; 

- Kosovo: statalitate în proces de constituire – 

probleme şi provocări; 

- Provocările ce urmează a fi depăşite în constituirea 

statului - cazul Afganistanului etc. 

Evenimentul a generat discuţii asupra problemelor şi 

dificultăților ce urmează a fi depăşite în procesul de 

transformare democratică şi, totodată, au fost propuse 

recomandări pentru activitatea de mai departe în 

contextul modelului de lecţii învăţate. 
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Masa rotundă 

„Progrese şi Perspective ale  Procesului de  Monitorizare în Sistemul Vamal şi 

Sistemul Afacerilor Interne” 

Perioada: 19 noiembrie, 2008 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Consolidarea 

Capacităţii de Monitoring a Societăţii Civile în Moldova cu suportul financiar 

al Academiei pentru Dezvoltare Educațională 
 

Ședința a reunit factori guvernamentali, 

reprezentanți ai Ministerului Afacerilor 

Interne, Serviciului Vamal, Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii, ONG-uri 

membre ale Alianţei Anticorupţie, 

responsabile de monitorizarea 

implementării PPŢ. Participanţii la şedinţă au 

pus în dezbatere activităţile Planul 

Preliminar de Ţară (PPŢ) al Republicii 

Moldova în cadrul Programului SUA 

„Provocările Mileniului” cu privire la 

prevenirea şi controlul corupţiei în sistemul 

vamal şi organele de poliţie. De asemenea 

s-au discutat rezultatele procesului de 

monitorizare care presupune realizarea 

unor activități de colectare şi de analiză a 

informațiilor oficiale, examinarea 

posibilităţilor de cooperare şi opțiuni de 

parteneriat.  

În  cadrul evenimentului s-au făcut referiri 

la dinamica procesului  de monitorizare a 

componentei 4 din Planul Preliminar de 

Ţară (PPŢ) al Republicii Moldova în cadrul 

Programului SUA „Provocările Mileniului” cu 

privire la prevenirea şi controlul corupţiei în 

sistemul vamal şi organele de poliţie de la 

trimestrul I la trimestrul III. 
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Masa rotundă 

„Progrese şi Perspective ale  Procesului de  Monitorizare  

în Sistemul Vamal şi Sistemul Afacerilor Interne” 

 

Factorii importanți în procesul de 

monitorizare au fost: 

 deschiderea instituţiilor pentru 

colaborare; 

 posibilităţile de colectare a 

informațiilor din teritoriu; 

 interesul echipei de implementare a 

PPŢ din ambele instituţii monitorizate. 

În Sistemul Afacerilor Interne la momentul 

raportării în cadrul mesei rotunde  exista o 

statistică a gradului de implementare al 

celor 39 de activități:  

 12 activități au fost realizate din care 

11 în termen şi 1 cu întârziere;  

 4 activități în curs de desfășurare;  

 15 activități sunt în implementare 

continuă (dar se înregistrează o 

dinamică);  
 5 activități au fost parțial realizate;  

 3 activități nerealizate.  

 În Sistemul Vamal la momentul raportării în 

cadrul mesei rotunde  exista o statistică a 

gradului de implementare al celor 27 de 
activități:  

 12 activități au fost realizate în 

termen;  
 6 activități în curs de desfășurare, 

termenul de implementare nu a 

expirat;  

 8 activități sunt în implementare 

continuă (dar se înregistrează o 

dinamică);  
 1 activitate este parțial realizată.  
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Masa rotundă 

„Prezentarea celui de-al patrulea raport de monitorizare a Guvernului. 

Progrese și perspective de implementate a Planului Preliminar pe Țară a 

Republicii Moldova” 

Perioada: 10 februarie, 2009 
Co-organizatori: Alianța Anticorupţie în parteneriat cu Academia pentru 

Dezvoltare Educațională 
 

Evenimentul a fost organizat de către Alianța 

Anticorupție în parteneriat cu Academia 

pentru Dezvoltare Educațională în cadrul 

căruia a fost prezentat cel de-al patrulea 

raport de monitorizare a Guvernului privind 

progresele de implementare a Planului 

Preliminar de Țară a Republicii Moldova. 

 

 

 

Au fost discutate progresele, eficiența și 

perspectivele activităților întreprinse de 

guvernul Republicii Moldova în domeniile 

sistemului judiciar, sistemului de ocrotire a 

sănătății, sistemului vamal, organelor de 

poliţie, sistemului fiscal și a Centrului pentru 

Combaterea Crimelor Economice și Corupției. 
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Universitatea de Stat din Moldova, Catedra 

Relații Internaţionale a Facultății Relații 

Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative 

(FRIŞPA) şi Centrul Pro Marshall din Republica 

Moldova au desfășurat la Chişinău  

Simpozionul științific cu genericul: „Serviciul 

diplomatic şi consular al statului moldovenesc 

din perspectiva istorică şi contemporană”, 

eveniment ce a avut loc la 25 februarie 2009 

în incinta Facultății Relații Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Administrative (FRIŞPA). 

 

 

 

Simpozionul științific 

„Serviciul diplomatic şi consular al statului moldovenesc din perspectiva 

istorică şi la etapa contemporană” 

 

Perioada: 25 februarie, 2009 
Co-organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Relații 

Internaţionale a Facultății Relații Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 

Administrative (FRIŞPA) 
 

 

Evenimentul a fost dedicat celor 650 de ani 

de la formarea statului moldovenesc. 

Obiectivele specifice ale acestui eveniment 

au fost sporirea nivelului de informare a 

opiniei publice şi dezvoltarea abilităților 

reprezentanţilor structurilor sectorului 

academic în scopul realizării politicilor şi 

reformelor în domeniul cunoașterii serviciului 

diplomatic şi consular al Republicii Moldova. 
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Simpozionul științific 

„Serviciul diplomatic şi consular al statului moldovenesc  

din perspectiva istorică şi la etapa contemporană” 
 

 

Simpozionul științific a reunit factori 

guvernamentali, ambasadori şi reprezentanţi 

ai misiunilor diplomatice acreditate la 

Chişinău, personalități din domeniul 

academic, reprezentanţi ai Academiei de 

Ştiinţe din Moldova, instituţiilor de învățământ 

superior din ţară. 

La simpozion au fost invitați reprezentanții 

Ministrului Afacerilor Externe şi al  Integrării 

Europene, ambasadori ai Federației Ruse, 

Statelor Unite ale Americii, Ucrainei, României, 

Republicii Belarus acreditați la Chişinău.  
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Cyberterorismul  - o provocare a secolului XXI 

pentru securitatea statului 

 

Perioada: 12-16 octombrie, 2009 
 

Organizat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în cooperare cu Centre 

of Excellence – Defence Against Terrorism, Ankara, Turkey cu suportul financiar The 
NATO Science for Peace and Security Programme 

 

Proiectul a constituit un prim pas în asigurarea 

unei noi înțelegeri a securităţii cibernetice. 

Training-ul a oferit oportunitatea susținerii 

inițiativelor în examinarea convingerilor de bază 

despre crima cibernetică, care, în mod evident, 

trebuie analizată şi investigată în mediul 

guvernamental, academic, în sectorul de 

apărare şi industrie.  

 

Proiectul a fost conceput pentru a oferi un cadru 

informaţional liderilor structurilor securităţii 

naționale în materie de cyber-securitate. 

Proiectul a contribuit la un schimb fructuos de 

informații şi la sporirea nivelului de cunoștințe în 

domeniul respectiv, precum şi la dezvoltarea 

abilităților reprezentanţilor structurilor sectorului 

de securitate în vederea implementării 

progresive a soluțiilor economice şi sociale, 

 realizării politicilor şi reformelor în domeniul 

securităţii, justiției, politicii externe şi afacerilor 

interne în contextul Politicii de Vecinătate a 

Uniunii Europene şi a cooperării Alianţei Nord-

Atlantice cu Republica Moldova.    

                                         

Evenimentul a reunit factori guvernamentali, 

ambasadori, reprezentanţi ai misiunilor 

diplomatice acreditate la Chişinău, reprezentanţi 

ai ministerelor, agenţiilor şi organizaţiilor 

responsabile de securitatea națională. 
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Acest seminar internațional a oferit un bun prilej 

pentru a analiza  relațiile intre instituţiile publice din 

Republica Moldova, mass-media şi societatea 

civilă in domeniul combaterii terorismului în 

vederea identificării cailor de urmat pentru 

consolidarea cooperării eficiente dintre acestea. Pe 

un plan mai larg, seminarul a oferit ocazia unui 

schimb de informații în cea ce privește bunele 

practici şi direcțiile de acțiune pentru consolidarea 

cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi 

societatea civilă in domeniul securităţii și apărării.  

 

Alte obiective majore ale acestui seminar sunt 

înţelegerea de către mass-media şi societatea 

civila a necesității şi cerințelor combaterii 

terorismului, precum si crearea unei perspective 

comune a instituţiilor publice, reprezentanţilor mass-

mediei şi societăţii civile din Republica Moldova 

asupra dezvoltării şi implementării politicilor 

naționale antiteroriste. 

 

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor 

implicate în combaterea terorismului, ai mass 

media şi ai societăţii civile care activează în 

domeniul afacerilor externe şi securităţii din 

Republica Moldova. Ambasadori și reprezentanţi ai 

misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, 

precum si experţi din țările NATO si PfP, din partea 

OSCE şi a Adunării Parlamentare a NATO au fost de 

asemenea invitați la acest seminar.  

 

Consolidarea cooperării dintre instituţiile publice, mass-media şi 

societatea civilă din Republica Moldova în combaterea terorismului 

  Perioada: 08 decembrie 2009 

  Organizat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în cooperare cu 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova, cu suportul financiar The NATO 

Science for Peace and Security Programme şi Centrul de la Geneva privind 
Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF) 

 

      32 

 



IIssttoorriicc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            CCeennttrruull  PPrroo  MMaarrsshhaallll  ddiinn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  

  

Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a UE:  

Provocări şi realități 

  
Perioada: iunie – decembrie  2010 

 
Organizat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în parteneriat şi cu 
sprijinul Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere (EE:PBBP) al Fundaţiei Soros 
- Moldova şi Ambasadei Lituaniei în Chişinău, punct de contact NATO,  

 

 
  

În perioada 21-23 iunie 2010, Centrul Pro 

Marshall din Republica Moldova, în parteneriat şi cu 

sprijinul Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere 

(EE:PBBP) al Fundaţiei Soros - Moldova şi Ambasadei 

Lituaniei în Chişinău, punct de contact NATO, a 

desfășurat proiectul “Arhitectura securităţii în 

vecinătatea estică a UE: Provocări şi realități”.  

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai instituţiilor 

publice, societăţii civile, mass mediei, ambasadori şi 

reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate la 

Chişinău, precum şi experţi din Austria, Bulgaria, 

Cehia, Elveția, Estonia, Georgia, Germania, Letonia, 

Lituania, Norvegia, Polonia, România şi Ucraina. 

Proiectul a inclus întâlniri cu factori de decizie şi 

reprezentanţi ai comunității experţilor din Moldova 

precum şi experţi străini, preocupați de identificarea şi 

analizarea unor soluții şi posibile scenarii de 

aprofundare a relațiilor Republicii Moldova cu 

Uniunea Europeană. De asemenea s-a propus în 

cadrul proiectului să se aducă în atenție diferite 

opțiuni, facilitând schimbul de experiență, care a 

reprezentat o parte integră a eforturilor europene 

comune pentru îmbunătățirea cooperării regionale, 

ce vizează procesul de edificare a securităţii 

europene, o atenție deosebită abordându-se 

provocărilor existente la adresa securităţii Republicii 

Moldova şi celei regionale. 
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Masa rotundă cu genericul: Noua strategie NATO  

Perioada: 8 decembrie 2011 

 

Organizat în cooperare cu Ambasada Republicii Bulgaria în Republica 

Moldova şi Centrul de Informare şi Documentare privind NATO. 

 

 

Scopul acestui proiect a fost facilitarea 

schimbului de experiență dintre experții care au 

pus în discuție Noua strategie NATO, bazele unui 

NATO revitalizat, pregătit să facă față încercărilor 

secolului XXI. Reforma din structura de comandă 

a NATO care va duce la o organizare mai vioaie 

şi eficientă. NATO va rămâne o sursă esențială 

de stabilitate într-o lume nesigură şi imprevizibilă. 

Cu noul Concept Strategic, NATO va fi mai 

eficace, mai angajată, mai eficientă, şi mai 

capabilă să facă față provocărilor secolului XXI 

în domeniul securității. 

 

Această reuniune a urmărit înțelegerea corectă 

a schimbărilor în ceea ce privește Aspirațiile 

Europene şi Euroatlantice ale Republicii Moldova 

care trebuie să devină un real catalizator al 

reformelor în sectorul de securitate, justiție, 

politică externă şi afaceri interne, elemente 

cheie în procesul de democratizare a unui stat.  

                                   

Evenimentul a reunit factori guvernamentali, 

ambasadori, reprezentanţi ai misiunilor 

diplomatice acreditate la Chişinău, reprezentanţi 

ai ministerelor, agenţiilor şi organizaţiilor 

responsabile de securitatea națională. 
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Proiectul: „Inițiative de contracarare a spălării 

banilor publici” își propune  să consolideze 

capacitățile societății civile în domeniul prevenirii și 

combaterii spălării banilor publici, precum 

și transparența gestionării acestora prin 

promovarea practicilor pozitive de implicare a 

cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale, 

colaborării cu autoritățile publice centrale în 

prevenirea și combaterea spălării banilor, în 

eficientizarea utilizării banilor publici. 

Acest proiect urmărește să adapteze cadrul 

normativ aferent prevenirii și combaterii spălării 

banilor și finanțării terorismului la cadrul 

legislativ/normativ cu legislația europeană și 

bunele practici ale UE. Analiza cadrului normativ și 

instituțional va accentua necesitatea schimbărilor 

radicale atât în aria conceptelor, metodelor, 

mijloacelor, cât și în abordarea instituțională a 

colaborării organelor cu responsabilități în 

prevenirea și combaterea spălării banilor. Crearea 

unui sistem funcțional de monitorizare și raportare ar 

demonstra o mai mare răspundere față de public 

care ar duce la accelerarea procesului de 

transformare democratică a societății moldovenești 

și realizarea obiectivelor privind integrarea în spațiul 

european care să reprezinte cetățenii Republicii 

Moldova și în care aceștia să aibă încredere.  

Proiectul: Iniţiative de contracarare a spălării banilor publici  

  Perioada: august 2014 – ianuarie 2015 

 

  Implementat cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru 

Democraţie prin intermediul Fundaţiei Est-Europene 
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Masa rotundă 

Iniţiative de contracarare a spălării banilor publici  

Perioada: 21 noiembrie 2014  

 

  Organizat cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru 

Democraţie prin intermediul Fundației Est-Europene 

 

 

  

Participanții la masa rotundă au pus în 

dezbatere sporirea transparenței gestionării 

banilor publici, promovarea bunelor practici şi 

implicarea cetățenilor.  

Analiza cadrului normativ şi instituțional a 

accentuat necesitatea schimbărilor radicale atât 

în aria conceptelor, metodelor, mijloacelor, cât şi 

în abordarea instituțională a colaborării 

organelor cu responsabilități în prevenirea şi 

combaterea spălării banilor. Crearea unui sistem 

funcțional de monitorizare şi raportare ar 

demonstra o mai bună răspundere față de public, 

care ar duce la accelerarea procesului de 

transformare democratică a societăţii 

moldovenești. 

În cadrul mesei rotunde s-a abordat şi 

implementarea Strategiei naționale pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, 

Planul de acțiuni pentru implementarea 

strategiei.   
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Proiectul:  

„Evaluarea proiectului Strategiei Naționale Anticorupţie şi înaintarea 

propunerilor de modificare şi completare parvenite din partea membrilor 

Alianţei Anticorupţie” 

Perioada: decembrie 2015 – martie 2016. 

Implementat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova cu 

suportul financiar al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) 
 

 

 

Obiectivele principale ale proiectului:  

 Colectarea de date cantitative și 

calitative în vederea implementării 

Strategiei Naționale Anticorupție 

actuale;  

 Elaborarea propunerilor pentru 

îmbunătățirea Strategiei Naționale 

Anticorupție și a Planului de acțiuni;  

 Conlucrarea cu membrii Alianței 

Anticorupție cu referire la practica 

internațională, națională, locală, 

inclusiv studiile efectuate în domeniu. 

Produsul proiectului poate fi 

vizualizat la: 

http://www.alianta.md/other_dox/Studiu

l_Evaluarea%20proiectului%20SNA%2

0si%20propunerile%20membrilor%20A

AC_0.pdf 
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Conferința Științifică 

”Rolul serviciilor speciale/intelligence în realizarea securităţii 

naționale a statului în epoca globalizării” 

Perioada: 17 noiembrie, 2016 

Conferința Știinţifică a fost  organizată în colaborare cu 

Facultatea de Relaţii Internaționale, Ştiinţe Politice şi Administrative 

a Universităţii de Stat din Moldova 
 

 
Temele abordate  la această conferință au 

oferit oportunitatea susținerii inițiativelor în 

examinarea convingerilor de bază despre 

crima cibernetică, care, în mod evident, 

trebuie analizată şi investigată în mediul 

academic, guvernamental, în sectorul de 

apărare şi industrie. De asemenea, această 

inițiativă a facilitat schimbul de experiență și 

aprofundare a cunoștințelor privind 

concepții teoretice şi exemple din practica 

securității internaționale și informaționale, 

de activitatea legată nemijlocit de tendințele 

şi formele de colaborare internaţională a 

serviciilor speciale/intelligence, ca mijloc 

politico-diplomatic de soluționare pașnică a 

diferendelor internaționale. Evenimentul a 

reunit reprezentanți ai mediului academic, 

societăţii civile, precum şi reprezentanți ai 

instituțiilor publice în domeniul securității 

naționale şi informaționale care au contribuit 

la o bună desfășurare a discuțiilor privind 

prevenirea şi contracararea amenințărilor, 

vulnerabilităților şi riscurilor la adresa 

securității internaționale, informaționale şi 

experiența de colaborare 

internaţională/regională a serviciilor 

speciale/intelligence.  
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 Octombrie 2010 – semnarea Acordului de colaborare cu Facultatea de Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii Europene, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România; 

 Noiembrie 2009 – semnarea Acordului de colaborare cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă 

Economico-Socială şi Securitate - ADDRESS, România; 

 Martie 2009 – semnarea Acordului de colaborare cu Centrul de Prevenire a Conflictelor&Early 

Warning, România;  

 Decembrie 2008 – semnarea Acordului de colaborare cu Institutul de Ştiinţe Politice şi Relații 

Internaţionale din România;  

 Aprilie 2008 - semnarea Memorandumului de cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova cu privire la procesul de monitorizare a implementării Planului Preliminar de 

Ţară în sistemul afacerilor interne; 

 Martie 2008 - semnarea Acordului de colaborare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova;  

 Martie 2008 - semnarea Acordului de colaborare cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu 

privire la procesul de monitorizare a implementării Planului Preliminar de Ţară în sistemul vamal; 

 Aprilie 2006 - semnarea Acordului de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova;  

 Iulie 2005 - semnarea Acordului de colaborare cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova ; 
 

 

Centrul Pro Marshall activează în calitate de membru: 

 

• Alianța Anticorupţie - ianuarie 2006; 

• Consorțiul “Parteneriatul pentru Pace” al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii în domeniul 

Securității, Germania - martie 2003.  

 

 

 

PPaarrtteenneerriiaattee  şşii  CCoollaabboorrăărrii  
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PPuubblliiccaaţţiiii  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Publicația reflectă materialele prezentate în cadrul Conferinței internaţionale 

„Perfecționarea cooperării în domeniul securităţii naționale şi regionale. Noi 

amenințări teroriste - pericol pentru securitatea națională. Surse, condiţii de 

apariție şi metode de contracarare”, Chişinău, 2003 

 

În broșură sunt  prezintate  lucrările ce au fost susținute în cadrul Conferinței 

internaţionale: „Vecinătatea NATO şi UE: Implicaţii politice privind 

Securitatea Moldovei. Aspiraţii Europene", Chişinău, 2005  
 

Publicația dată își propune prezentarea materialelor Simpozionului 

internațional de criminalistică „Criminalistica la începutul mileniului trei: 

constatări, tendinţe, perspective”, Chişinău, 2004 
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Broșura are ca scop prezentarea lucrărilor ce au fost susținute în cadrul 

Seminarului Internaţional „Politicile de vecinatate a Uniunii Europene şi 

Alianţei Nord-Atlantice: noi dimensiuni de cooperare regională”, Chişinău, 

2007 

 

Broșura „Arhitectura securității în vecinătatea estică a UE: Provocări şi 

realizări ”, Chişinău, 2010 

Broşura „Inițiative de contracarare a spălării banilor publici ”, Chişinău, 

2015 



CCeerrcceettăărrii,,  aarrttiiccoollee,,  pprreezzeennttăărrii    
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 Fenomenul terorismului  – obiect și factor al colaborării internaționale a serviciilor speciale, 

reflecții pentru Republica Moldova. În: „Țările post-sovietice între UE și Federația Rusă - 

analiza circumstanțelor specifice și tendințelor politice”. Chișinău, 2016 CEP USM. ISBN 978-

9975-71-829-5, pp. 373-383.  

 Istoriografia, bazele teoretico-conceptuale și metodologice ale cercetării teoriei și practicii 

securității informaționale și colaborării internaționale a serviciilor speciale. În: Relațiile 

internaționale în curriculumul universitar: bazele teoretico-metodologice. Coord. V. Teosa. 

Chișinău, 2016. ISBN  978-9975-70-899, pp. 245-260. 

 Crima organizată și terorismul - domeniul de aplicare al serviciilor speciale și factorul de 

cooperare internațională. In: Moldoscopie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 2016, nr. 

1 (LXXII), p. 138-147; 

 Securitatea regională: cazul Republicii Moldova. Dialoguri de pace în Moldova: integrare socială, 

politici și strategii de acomodare din perspectiva academică. Studii internaționale. Chișinău: 

CEP USM, 2015, ISBN 978-9975-71-715-1, pp. 118-125.  

 Islamic Radicalization – an Evolving Threat. În: Știința politică și societatea în schimbare. 

Materialele Conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultății 

Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. ISBN 978-9975-71-721-2. Chișinău: CEP 

USM, 2015. p. 545 – 552. 

  Situația regională și impactul ei asupra Republicii Moldova. In: Political science, international 

relations and security studies. International Conference proceedings the IX th edition, Sibiu, May 

22-24, 2015. ISSN: 2343-7774, p. 193-201; 

 Importanța rolului societății civile în combaterea spălării banilor publici. În: Revista de Filozofie, 

Sociologie și Științe Politice. Academia de Științe a Moldovei, nr. 3(169), Chișinău, 2015, p. 66-78. 

 Islamul radical. Mecanismele de recrutare în Europa de sud-est In: Political science, 

international relations and security studies. International Conference proceedings the VIII th 

edition, Sibiu, 23-25 May, 2014. ISSN 2343-7774, p. 500-507; 
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 Serviciile de informații – parte  a organizării sociale modern. În: History & Politics, Institute of 

History and Political Science, Chisinau, 2013, nr. 1 (11), p. 84-105;  

 Colaborarea internațională a serviciilor special în combaterea terorismului: evoluția fenomenului și 

conceptului. În: Moldoscopie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 2013, nr. 3 (LXII), p. 119 

-136; 

 Considerații asupra strategiilor organelor securității statului din Republica Moldova privind 

combaterea terorismului internațional. În: Revista de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, 

Chișinău, 2013, nr. 1, p. 178-196; 

 Separatismul în Bazinul Mărilor Negre și Caspice – sursă a terorismului internațional. În: 

Moldoscopie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 2013, nr. 1(LX), p. 183-195; 

 Rolul Comunității de Informații a Statelor Unite privind combaterea terorismului internațional. 

History & Politics, 2011, An. IV, Nr.1. 

 Concepția serviciilor de informații din perspectiva combaterii terorismului, Știința politică în 

Republica Moldova: realizări și perspective, Studii Internaționale, Chișinău, 2011; 

 Cooperarea internațională și schimbul de informații între serviciile de informații, Știința politică în 

Republica Moldova: realizări și perspective, Studii Internaționale, Chișinău, 2011; 

 Colaborarea organelor securității statului ale Republicii Moldova în combaterea terorismului pe 

plan interdepartamental și internațional, publicat în cartea: „Arhitectura Securității în Vecinătatea 

Estică a UE: Provocări și Realități”, Chişinău, 2011; 

 Cooperarea internațională și schimbul de informații între serviciile speciale (secrete),  publicat în 

revista: SECURITATE PRIN COOPERARE (Culegere de materiale ale absolvenților moldoveni al 

Centrului George C. Marshall), Chişinău, 2009. 

 Monitorizarea implementării Planului Preliminar de Țară în sistemul vamal și organele de politie,  

MONITORIZAREA POLITICILOR ANTICORUPŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (Materialele 

conferinței, Chişinău, 4 noiembrie 2009), Chişinău, 2009. 

 Cooperarea internațională și schimbul de informații între serviciile speciale (secrete), 

CERCETARE ŞI INOVARE – PERSPECTIVE DE EVOLUŢIE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

(Conferința științifică a masteranzilor și doctoranzilor, 23 septembrie 2009), Chişinău, 2009. 

 „De la un stat decăzut la un stat funcțional – căile spre transformarea democratică în regiunile de 

conflict”, Germania,  2009; 

 „Planul Marshall – promotor al declanșării proceselor de integrare și unificare europeană”, 

publicație, Studii Internaționale viziuni din Moldova, publicație periodică ştiinţifico-metodică, vol. 

VI, nr. 1, 2008; 

 „Politicile de vecinătate a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice: noi dimensiuni de cooperare 

regională”, materialele   training-ului internațional, Chişinău, 2007; 

 „Controlul democratic asupra reformei sectorului de securitate în Republica Moldova”, publicație,  

Studii Internaționale viziuni din Moldova, publicație periodică ştiinţifico-metodică, vol. IV, nr. 3, 

2007; 
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  “Rutele teroriste din Europa de Sud-Est”, articol publicat în Connections, jurnal trimestrial, 

Consorțiul PpP, 2007, volumul VI, nr.1;  

 “Vecinătatea NATO și UE: Implicații politice privind  securitatea Moldovei. Aspirații Europene”, 

materialele   conferinței    internaționale, Chișinău, 2006; 

 “Vecinătatea NATO și UE: Implicații politice privind securitatea Moldovei. Aspirații Europene”, 

articol publicat în ziarul “Glasul Națiunii”, nr. 40 din 24 noiembrie, 2005;    

 “Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendințe, perspective”, Chișinău, 2005; 

 „Republica Moldova – implicată în campania internațională de prevenire și combatere a 

terorismului”, articol publicat în ziarul „Democrația”, nr. 7 (152), din 22 martie, 2005; 

  „Regimul lui Smirnov – un pericol pentru întreaga Europa”, articol publicat în ziarul „Moldova 

Suverană”, 15 septembrie, 2004; 

 „Revizuirea Structurilor Nemilitare”, raport prezentat în cadrul conferinței NOSTRUM „Reforma 

Sistemului de Apărare și a Structurii Nemilitare ale Sectorului de Securitate în Republica 

Moldova”, organizate de către Centrul European pentru Studii de Securitate din Olanda, iunie, 

2004; 

 „Controlul exportului de arme și măsuri de combatere a proliferării armelor mici”, studiu publicat 

în revista „South Eastern Europe Small Arms and Light Weapons Monitor” a centrului SEESAC, 

Saferworld, UNDP Moldova, Londra, mai, 2004; 

 „Controlul Democratic asupra Reformei Sectorului de Securitate”, raport prezentat în cadrul 

seminarului Proiectului NOSTRUM „Reforma sectorului de securitate în Republica Moldova: 

probleme și priorități”, organizat de către Centrul European pentru Studii de Securitate din 

Olanda, octombrie, 2003. 
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PPaaggiinnaa  WWeebb  

Lansarea noului website este dedicat tuturor celor interesați de modul în care activează Centrul 

Pro Marshall din Republica Moldova. 

De asemenea prin intermediul website-ului puteți afla informații cu privire la activităţile curente 

şi realizate, publicațiile organizației, beneficiarii, partenerii şi colaborările centrului în cadrul 

diferitor proiecte. 

Website-ul este o funcţie de căutare extrem de facilă, ce permite utilizarea unui motor al 

referințelor privind proiectele organizației în conformitate cu data şi luna de organizare a 

acestora.  

Este de așteptat ca acest website să nu fie văzut doar ca instrument de căutare, ci şi ca un 

mecanism cu ajutorul căruia utilizatorii să înțeleagă mai bine domeniul de activitate şi impactul 

organizației asupra societăţii din Republica Moldova şi străinătate.  

Adiţional website-ul oferă un mini-feed al știrilor pe scurt ce țin atât de Centrul Pro Marshall cât şi 

de evenimentele curente din ţară.  
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SIMBOLUL 

ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI  

„CENTRUL PRO MARSHALL DIN REPUBLICA MOLDOVA” 

( înregistrat prin Decizia Ministerului Justiției  

al Republicii Moldova din 28 ianuarie 2009 nr. 5) 
Descriere 

 
Simbolul  Asociației Obștești „Centrul Pro Marshall din Republica Moldova”, este reprezentat printr-

un scut, încărcat cu soare şi cartea deschisă, care simbolizează știința ca izvorul vieții. 

 
Pe carte deviză: „DEMOCRATIA PER FIDEM ET CONCORDIAM”, ce înseamnă: „Democrația prin 

înțelegere şi cooperare”. 

Deasupra scutului pe panglică este scrisa denumirea Asociației:  

„CENTRUL PRO MARSHALL DIN REPUBLICA MOLDOVA”. 

Culorile Simbolului reprezintă: 
Cafeniu – siguranță şi devotament; 

Galben – libertate, atitudine şi toleranță; 

Gri         – stabilitate şi înțelepciune; 

Indigo   – pace, viziune şi înțelepciune; 

Roșu      – energie şi voință de a lupta. 

 


