
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PARTENEREATE ŞI COLABORĂRI 

 

 Noiembrie 2009 semnarea Acordului de colaborare cu Asociaţia 

pentru Dezvoltare Durabilă Economico-Socială şi Securitate-

ADDRESS, Romania; 

 

 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 Relaţii 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 . 

 

 

 

          

  

 

 
                 PUBLICAŢII 

 

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

transformarea democratică în regiunile de conflict”, 

Germania, 2009; 

 

 „Cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii între 

serviciile speciale (secrete)”, publicate în culegerea de 

materiale ale absolvenţilor Centrului George C.Marshall din 

Germania „Securitate prin cooperare”, Chişinău, 2009; 

 

 „Planul Marshall – promotor al declanşării proceselor de 

integrare şi unificare europeană”, publicaţie, Studii 

Internaţionale viziuni din Moldova, publicaţie periodică 

ştiinţifico-metodică, vol. VI, nr. 1, 2008; 

 

 „Politicile de vecinătate a Uniunii Europene şi Alianţei Nord-

Atlantice: noi dimensiuni de cooperare regională”, materialele   

training-ului internaţional, Chişinău, 2007; 

 

 „Controlul democratic asupra reformei sectorului de 

securitate în Republica Moldova”, publicaţie, Studii 

Internaţionale viziuni din Moldova, publicaţie periodică 

ştiinţifico-metodică, vol. IV, nr. 3, 2007; 

 

 “Rutele teroriste din Europa de Sud-Est”, publicaţie în 

Connections, jurnal trimestrial, Consorţiul PpP, 2007, 

volumul VI, nr.1;  

 

  “Vecinătatea NATO şi UE: Implicaţii politice privind  

securitatea Moldovei. Aspiraţii Europene”, materialele   

conferinţei    internaţionale, Chişinău, 2006; 

 

 „Terorismul şi crima organizată” publicaţie în “Criminalistica 

la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, perspective”, 

Chişinău, 2005; 
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          DOMENII  DE ACTIVITATE 

 

 

 Susţinerea dezvoltării instituţiilor democratice şi a normelor de 

drept; 

 Promovarea idealurilor lui George C. Marshall în Republica 

Moldova; 

 Susţinerea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi interetnice, 

construite pe principiile încrederii reciproce şi bazate pe 

schimbul liber şi deschis al ideilor; 

 Dezvoltarea ideilor respectării drepturilor omului şi demnităţii 

personale; 

 Contribuirea la rezolvarea paşnică a conflictelor    sociale şi 

politice din cadrul societăţii; 

 Organizarea centrelor de reabilitare pentru militarii  şi poliţiştii  

în rezervă în vederea încadrării acestora în viaţa socială şi 

aplicarea raţională a experienţei acumulate de ei; 

 Organizarea centrelor de studii, schimbului de studenţi şi 

specialişti în diferite domenii, educarea tineretului. 

 

               PROIECTE, STUDII, CONFERINŢE 

 

 21-23 iunie 2010 - Arhitectura securităţii în vecinătatea estică 

a UE: Provocări şi realităţi 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,  

 8 decembrie 2009 + Consolidarea cooperării dintre instituţiile 

publice, mass-media şi societatea civilă din Republica 

Moldova în combaterea terorismului  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 Forţelor Armate 

.(DCAF) 

 

 

 

 

 

CENTRUL PRO MARSHALL  

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

 
Centrul Pro Marshall  a fost creat la 18 iunie 2002, cu sprijinul Centrului 

European pentru Studii de Securitate George C. Marshall. Centrul este 

condus de Consiliul Centrului, care este subordonat adunării generale a 

membrilor Centrului. Managementul Centrului este efectuat de către 

Director. 

 

 

MISIUNE 

 

 

Centrul Pro Marshall  este o organizaţie neguvernamentală şi nonprofit.      

Misiunea Centrului constă în: 

 
 promovarea idealurilor democratice şi desfăşurarea unei 

activităţi care s-ar baza pe principiile liberului consimţământ şi 

cel al legalităţii; 
 Promovarea ideilor Europei Unite şi contribuirea la 

participarea Republicii Moldova în procesele de integrare 

europeană; 

 consolidarea stabilităţii şi securităţii prin conlucrare şi dialog cu 

organizaţiile democratice întru o colaborare fructuoasă şi 

reciproc avantajoasă pentru asigurarea păcii şi perfecţionarea 

cooperării între instituţiile naţionale şi cele internaţionale; 
 promovarea ideilor Europei Unite şi contribuirea la participarea 

Republicii Moldova în procesele de integrare europeană, bazate 

pe valorile democratice, prin susţinerea dezvoltării relaţiilor 

internaţionale şi interetnice, construite pe principiile încrederii 

reciproce şi bazate pe schimbul liber şi deschis al ideilor; 
 contribuirea la definirea metodelor de asigurare a securităţii 

naţionale, prevenirea conflictelor, noilor pericole şi a altor 

manifestări de terorism prin mijloace de drept internaţional, 

stabilirea căilor de prevenire a extinderii posibile a terorismului 

în ţara noastră; 

 
 

 

 

 

  12-16 octombrie 2009 – Training-ul "Cyberterorismul  - o 

provocare a secolului XXI pentru securitatea statului",  
organizat de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova în 

cooperare cu Centrul de Excelenţă de Apărare Împotriva 

Terorismului, Ankara, Turcia, Personalul Internaţional NATO, 

Departamentul pentru Politică şi Planificare a Apărării, cu 

suportul Programului Ştiinţa pentru Pace şi Securitate NATO, 

Bruxelles, Belgia; 

  Programul Consolidarea Capacităţii de Monitoring a Societăţii 

Civile în Moldova finanţat de  Corporaţia Provocările Mileniului 

(MCC) şi administrat de Agenţia Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului 

Preliminar de Ţară pentru Moldova (TCP), decembrie 2007 – mai 

2009; 

  28 – 30 noiembrie 2007 - Trainingul cu genericul „Poiliticile de 

vecinatate a Uniunii Europene şi Alianţei Nord-Atlantice: noi 

dimensiuni de cooperare regională”, 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 cu sprijinul financiar acordat de către 

Fundaţia Friedrich Ebert (Moldova); 

  28-29 iunie 2006 - Conferinţa Internaţională: Securitatea şi 

controlul frontierelor, organizată de către Centrul Pro Marshall din 

Republica Moldova în cooperare cu Centrul European pentru Studii 

de Securitate George C. Marshall (Germania) şi Ministerul Apărării 

al Republicii Moldova;  

  26-27 iunie 2006 - Şedinţa Trimestrială al Grupului de Lucru 

Combaterea Terorismului organizată de către Centrul Pro Marshall 

din Republica Moldova în cooperare cu Centrul European pentru 

Studii de Securitate George C. Marshall, Consorţiul „Parteneriatul 

pentru Pace” al Academiilor de Apărare şi Institutelor de Studii în 

domeniul  Securităţii şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova; 

  14-15 noiembrie 2005 - Conferinţa Internaţională cu genericul: 

Vecinătatea NATO şi UE: Implicaţii politice privind Securitatea 

Moldovei. Aspiraţii Europene", organizată în cooperare cu 

Ambasada României în Republica Moldova - punct de contact 

NATO, şi cu suportul financiar acordat  de către Direcţia NATO 

pentru Diplomaţie Publică şi Fundaţia Friedrich Ebert (Germania); 

  24-25 septembrie 2004 - Simpozionul Internaţional cu genericul: 

„Criminalistica la începutul mileniului trei: constatări, tendinţe, 

perspective", organizat la Chişinău, în colaborare cu: Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova; 

  2-3 iunie 2003 - Conferinţa Internaţională cu genericul: 

„Perfecţionarea cooperării în domeniul securităţii naţionale şi 

regionale. Noi ameninţări teroriste - pericol pentru securitatea 

naţională. Surse, condiţii de apariţie şi metode de contracarare", 
organizată la Chişinău în colaborare cu: Ministerul Apărării al 

Republicii Moldova. 

 

 


