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Anexa 19.  
 
 
 

Strategia  

sectorială  de cheltuieli  pentru sectorul Apărarea Naţională, pe anii 2012-2014 

 
 

Analiza şi tendinţele principale din sector 

Ministerul Apărării are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi 
dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi necesităţile privind 
pregătirea sistemului naţional de apărare pentru asigurarea securităţii militare a statului. 

La momentul actual, Ministerul Apărării este în proces de implementare a unui şir de proiecte şi activităţi în 
domeniul politicii de apărare demarate în anii precedenţi, cele mai semnificative fiind derivate din prevederile 
Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP), Programului de activitate a 
Guvernului„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013, Programul Individual al 
Parteneriatului (IPP), planurile bilaterale de cooperare cu ţările partenere şi alte organizaţii internaţionale şi 
regionale, acordurile internaţionale, precum şi din alte documente ale legislaţiei naţionale din domeniul apărării şi 
angajamentele asumate în plan internaţional. 

Armata Naţională, cît şi întregul sistem de apărare, au nevoie de reformare, dar acestea trebuie modernizate 
în baza unor programe şi strategii bine determinate, şi nu în baza unor abordări sporadice.  Sectorul de securitate 
şi apărare trebuie sa fie reformat în scopul sporirii eficienţei lui în combaterea ameninţărilor la adresa securităţii 
naţionale. Acest efort are şi scopul de a spori nivelul de transparenţă a  sectorului de securitate şi apărare. O 
evaluare a întregului sector de securitate va fi efectuată în vederea identificării celei mai adecvate formule de 
promovare a  reformei, precum şi a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse. În baza rezultatelor acestui exerciţiu va 
fi elaborat un Plan de acţiuni care va ghida reforma. O atenţie deosebită va fi acordată instituţiilor-cheie ale 
sectorului de securitate, în special Consiliului Suprem de Securitate, în scopul sporirii rolului acestuia în calitate 
de autoritate naţională de coordonare în sectorul de securitate şi apărare. În paralel, vor fi continuate eforturile 
legate de Strategia Securităţii Naţionale, Strategia Militară Naţională şi Analiza Strategică a Apărării. 

Alocaţiile financiare pentru sector din bugetul de stat în valoare absolută au crescut de la 150.7 milioane lei în 
2005 pînă la 227.8 în anul 2011. Deşi se atestă această creştere, ponderea în totalul cheltuielilor a scăzut esenţial 
de la 1.5% în 2008 pînă la 0.8 în 2011.  

Tabel. Ponderea cheltuielilor pentru apărare în PIB şi bugetul public naţional, % 
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În perioada anilor 2012-2014  alocaţiile bugetare estimate pentru sectorul apărării naţionale se vor menţine la 
nivel de circa 0,3 % din PIB.  
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Republica Moldova urmăreşte scopul instituirii unui sistem eficient de planificare şi bugetare a apărării, care să 
cuprindă Armata Naţională şi alte structuri relevante. Acest sistem urmează să asigure mecanismul de identificare 
a priorităţilor şi resurselor necesare pentru dezvoltarea capacităţilor de apărare, în limitele bugetului alocat. 

Structura sectorului ”Armata Naţională” include în sine aparatul Ministerului Apărării şi Statul Major al Armatei 
Naţionale. Ministerul Apărării administrează domeniul public central de specialitate prin intermediul Aparatului 
Central al ministerului, iar conducerea politico-militară a Armatei Naţionale – prin intermediul Marelui Stat 
Major. Ministerul, în calitatea sa de organ guvernamental, întreprinde toate măsurile de asigurare politică, 
legislativă (juridică), tehnico-materială şi financiară, de pregătire şi protecţie socială a cadrelor, îndreptate spre 
executarea sarcinilor militare puse în seama Armatei Naţionale de către Preşedintele Republicii Moldova - 
Comandant Suprem al Forţelor Armate. 

În subordinea Ministerului Apărării sunt: 
1. Departamentul dotări 
2. Direcţia inspecţia generală 
3. Direcţia analiză şi informaţie 
4. Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” 
5. Orchestra prezidenţială a Republicii Moldova 
6. Clubul sportiv central al Armatei Naţionale 
7. Casa centrală a Armatei Naţionale 
8. Muzeul Armatei Naţionale a Republicii Moldova 
9. Centrul mass-media militară 
10. Spitalul clinic militar central 
11. Centrul consultativ-diagnostic 
12. Centrul de medicină preventivă 
13. Comisia centrală de expertiză medico-militară a Forţelor Armate ale Republicii Moldova 

Marele Stat Major al Armatei Naţionale este organul central al Armatei Naţionale care are misiunea de a asigura 
şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale comanda militară a armatei. În scopul asigurării apărării 
naţionale şi executării altor misiuni, determinate de destinaţia Armatei Naţionale, Marele Stat Major efectuează 
planificarea strategică a întrebuinţării trupelor Armatei Naţionale în acţiuni de luptă şi alte operaţii, asigură 
comanda militară a forţelor antrenate în aceste acţiuni, planifică şi organizează pregătirea organelor de conducere 
a comandamentelor Armatei Naţionale (1. Forţe Aeriene; 2. Forţe Terestre; 3. Logistică) şi a unităţilor militare ale 
armatei în vederea executării misiunilor ce le revin. 

Priorităţile pe termen mediu 
Reieşind din prevederile Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014 acţiunile prioritare în domeniul securităţii naţionale şi apărării, sunt: 

 Efectuarea analizei strategice a sectorului; 

 Adoptarea Strategiei Militare Naţionale; 

 Formarea capacităţilor necesare şi implementarea întregului arsenal de instrumente ce ţin de 
exercitarea controlului civil şi democratic asupra sectorului apărării naţionale, inclusiv prin 
extinderea posibilităţilor de coparticipare a mass-media şi societăţii civile; 

 Accelerarea implementării Planului Individual de Acţiuni ale Parteneriatului Republica Moldova – 
NATO (IPAP) în condiţii de transparenţă şi informare obiectivă; 

 Profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale, astfel încît aceasta să facă faţă noilor ameninţări 
care se manifestă pe plan global şi regional şi pot afecta securitatea naţională; 

 Dezvoltarea în cadrul Armatei Naţionale a capacităţilor de colectare şi analiză a informaţiei în 
scopul apărării naţionale. 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

 
SUBPROGRAMUL I „ELABORARE A POLITICII ŞI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL APĂRĂRII” – are la bază îndeplinirea măsurilor de realizare a obiectivelor asumate de 
Ministerul Apărării atît pe plan intern cît şi extern şi asigurarea continuităţii realizării acestor obiective, conformarea structurală şi pregătirea unor specialişti pe diferite domenii necesare 
pentru formarea unei armate moderne.   
Scopul subprogramului - dezvoltarea unui sistem eficient de planificare în vederea asigurării securităţii naţionale, investirea cu putere a acestuia, în funcţie de riscurile şi ameninţările la 
adresa securităţii naţionale, precum şi instrumentele politice disponibile. 
A. Probleme cheie 
 Procesul de elaborare şi aprobare a 

documentelor strategice în domeniul 
apărării şi securităţii naţionale merge foarte 
lent; 

 Capacităţi limitate de resurse pentru 
realizarea obiectivelor din Programele aflate 
în derulare. 

B. Obiective de politici pe termen mediu 
 Strategii şi politici de reformare a sistemului 

de apărare şi securitate naţională adoptate şi 
ajustate la noile provocări şi sarcini; 

 Capacităţi de colectare şi analiză a 
informaţiei în scopul apărării naţionale 
dezvoltate pînă în anul 2014; 

 Dialog politic de implementare a Planului 
Individual de Acţiuni al Parteneriatului RM-
NATO; 

 Capacităţi necesare şi implementarea 
necondiţionată a întregului arsenal de 
instrumente ale controlului civil şi 
democratic asupra sectorului de securitate 
naţională formate. 

A. Acţiuni curente 
 Administrarea curentă a aparatului central 
 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficientă a 
resurselor 
 Planificarea acţiunilor şi asigurarea divizării 

transparente a resurselor, măsuri de 
planificare. 

 
C. Acţiuni nou identificate pentru 2011-2013 
 Pregătirea resurselor umane întru realizarea 

obiectivelor asumate; 
 Implementarea Analizei Strategice a Apărării; 
 Adoptarea Strategiei Militare; 
 Încadrarea treptată a personalului civil la toate 

nivelurile ierarhice ale Aparatului central al 
Ministerului Apărării (2013-2014). 

 
50940,2 

 
 
 
 

500,0 
 
 
 

275,0 

 
51808,2 

 
 
 
 

500,0 
 
 
 

275,0 

 
52691,2 

 
 
 
 

500,0 
 
 
 

275,0 

 
 Ponderea procentuală a realizării din 

obiectivele asumate  
 
 Numărul persoanelor care au urmat 

cursuri specializate pe domeniile în 
care activează 

 
 Ponderea persoanelor recalificate din 

nr. total de angajaţi 
 
 Strategia Militară adoptată 

 
 Ponderea personalului civil în nr. 

total de angajaţi 

 
Costul total al subprogramului  

  
51715,2 

 
52583,2 

 
53466,2 

 

SUBPROGRAMUL  II "FORŢE TERESTRE" (FT) – este acea componentă a Armatei Naţionale, destinată executării a întregii game de acţiuni militare cu caracter terestru, în orice 
zonă şi pe orice direcţie, întrunit sau independent să desfăşoare operaţiuni  de apărare şi ofensive pentru respingerea agresiunii posibile, menţinerea (apărarea) fîşiilor şi aliniamentelor 
ocupate, respingerea trupelor agresorului de pe teritoriul naţional şi realizarea altor misiuni specifice lor (inclusiv în situaţii de criză). 
Scopul subprogramului – instruirea, restructurarea si modernizarea trupelor prin diverse metode în vederea îndeplinirii misiunilor conform destinaţiei. 
A. Probleme cheie: 
 Forţele terestre ale Armatei Naţionale 

sunt dotate insuficient cu tehnică şi 
echipament modern; 

A. Acţiuni curente, inclusiv 
 Elaborarea şi imprimarea curriculei pentru 

instruirea şi pregătirea personalului în 
FMMP; 

77206,4 
 
 
 

77900,4 
 
 
 

78609,4 
 
 
 

 
 Curriculă pentru instruirea 

personalului FMMP elaborată şi 
publicată; 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

 Prezenţa carenţelor şi deficienţelor în 
instruirea şi pregătirea personalului 
destinat pentru executarea serviciului 
militar în Forţele mixte de menţinere a 
păcii (FMMP); 

 Profesionalizarea insuficientă a resursei 
umane a Comandamentului Forţelor 
Terestre (CFT) – aspectul intern. 

 Structura actuală a unităţilor din 
componenţa CFT nu permite executarea 
misiunilor în mod eficient. 

 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Reorganizarea structurală şi instituţională  

a unităţilor din componenţa CFT 
efectuată; 

 Modernizarea armamentului, tehnicii şi 
echipamentului efectuată treptată în limita 
mijloacelor disponibile; 

 Ridicarea nivelului de profesionalizare a 
corpului de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi 
inclusiv şi pentru executarea serviciului în 
FMMP; 

 Instruiri de pregătire profesională a 
corpului de ofiţeri  şi subofiţeri pentru 
realizarea obiectivelor IPAP efectuate; 

 Batalionului 22 de menţinere a păcii 
(B22MP) completat cu efectiv instruit; 

 Sistem unic de instruire elaborat şi 
implementat. 

 Executarea lucrărilor de deservire şi 
întreţinere a armamentului şi tehnicii actuale        
aflate la dotarea unităţilor militare; 

 Lansarea şi implementarea unui sistem de 
instruire revizuit şi pertinent prezentului; 

 Elaborarea unui plan de instruire în 
conformitate cu standardele occidentale; 

 Completarea cu 50% militari prin contact a 
B22MP, în limita personalului aprobat; 

 Elaborarea şi implementarea sistemului unic 
de instruire. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă  a resurselor , inclusiv 
 Elaborarea unui curriculum în conformitate 

cu standardele occidentale pentru 
profesionalizarea adecvată a efectivului  
CFT; 

 Elaborarea  şi imprimarea cadrului normativ 
şi bibliographic (doctrine, stanaguri, manuale 
de luptă, broşuri) cu privire la instruirea şi 
profesionalizarea personalului; 

 Menţinerea personalului instruit pentru 
completarea B22MP. 

C. Acţiuni nou identificate  
 Reorganizarea structurală şi funcţională a 5   

unităţi militare; 
 Pregătirea companiei (B22MP) şi grupei 

geniu (BGe) conform conceptului OCC; 
 Pregătirea contingentului pentru FMMP în 

Zona de securitate.  
 Asigurarea continuităţii procesului de 

achiziţionare şi procurare a armamentului, 
tehnicii şi echipamentului militar 
convenţional şi conform standardelor 
NATO (cost estimativ 5000 milioane lei); 
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1000,0 
 

300,0 
 
 
 
 
 
 

700,0 
 

 Numărul de  persoane instruite 
conform noului sistem de instruire 
revizuit; 

 1 curriculă elaborată conform 
standardelor occidentale; 

 Ponderea militarilor prin contract în 
nr. total de efectiv al B22MP 

 
 
 
 
 
 
 4 stanaguri elaborate; 
 1 doctrină elaborată; 
 
 
 Ponderea personalului menţinut în 

B22MP din cei instruiţi ; 
 
 
 Numărul de unităţi reorganizate. 

 
Costul total al subprogramului 

  
78006,4 

 
78800,4 

 
79609,4 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

 
SUBPROGRAMUL III „FORŢE AERIENE” (FA) – Programul include acţiunile ce ţin de conducerea forţelor şi mijloacelor din serviciul aerian şi antiaerian de luptă, antrenarea 
forţelor operaţionalizate în cadrul aplicaţiilor, antrenamentelor, exerciţiilor independente sau integrate, misiunilor internaţionale, colaborînd cu celelalte categorii de forţe. Drept obiectiv 
are restructurarea forţelor existente, crearea unor structuri noi, dotarea acestora cu echipament modern, cît şi modernizarea echipamentului din dotarea actuală a FA. 
Scopul subprogramului: 

- asigurarea capacităţii necesare de respingere a primului atac aerian în caz de criză, război, ameninţări militare neconvenţionale şi asimetrice; 
- întreprinderea măsurilor active şi pasive care urmăresc menţinerea şi obţinerea nivelului solicitat de control a spaţiului aerian pentru protejarea forţelor proprii; 
- instituirea şi modernizarea Forţelor Aeriene; 
- asigurarea participării personalului şi tehnicii Forţelor Aeriene în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii pentru obiectivul naţional – contribuirea la securitatea regională şi 

internaţională; 
- implementarea obiectivelor Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO şi Planul de stat de construcţie şi dezvoltare a Forţelor Armate. 
 

A. Probleme cheie: 
 Structura actuală şi nivelul de dotare a 

Forţelor Armate nu corespunde cerinţelor 
contemporane de asigurare a securităţii 
spaţiului aerian.  

 Problemele principale sunt: dotarea 
insuficientă a FA cu tehnică şi 
echipament modern; infrastructura 
insuficientă; lipsa de personal calificat 

 
B. Obiective specifice pe termen mediu: 
 FA dotate cu tehnică de luptă; 
 Tehnica de luptă existentă reparată şi 

modernizată; 
 Atragerea efectivului pentru încadrarea în 

serviciul militar prin contract; 
 Instruirea şi închegarea unităţilor şi 

personalului conform procedurilor 
occidentale; 

 Instruirea în ţară a cadrelor militare 
pentru FA. 

 

A. Acţiuni curente, 
Din care:  
 Instruirea personalului şi închegarea 

unităţilor; 
 Instruirea în ţară a piloţilor pentru FA; 
 Controlul şi supravegherea cu radare a  

spaţiului aerian al RM. 

24429,8 
 

4000.0 
 
 

500,0 
 

24613,8 
 

5000.0 
 
 

550,0 

24799,8 
 

5500.0 
 
 

600,0 

 
 Suprafaţa (în km. şi %) de control 

şi supraveghere cu radare a 
spaţiului aerian al RM. 

 Suprafaţa spaţiului aerian apărat 
antiaerian. 

 Numărul de persoane instruite pe 
specialitate. 

 
Costul total al subprogramului 

  
24429,8 

 
24613,8 

 
24799,8 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

SUBPROGRAMUL IV "OPERAŢIUNI  ÎN  AFARA  ŢĂRII" - constituie un sistem de activităţi ce include asigurarea complexă a Armatei Naţionale cu bunuri materiale (echipament 
major, piese de schimb, inventar, materiale), acordarea serviciilor, de infrastructură şi de întreţinere a tehnicii pentru militarii din contingentele din afara ţării de menţinere a păcii. 
Scopul subprogramului - îndeplinirea obiectivelor asumate de Republica Moldova referitor la participarea personalului şi unităţilor militare ale Armatei Naţionale la operaţiuni 
internaţionale de menţinere a păcii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi promovarea imaginii Republicii Moldova  pe plan regional şi internaţional ca stat progresiv şi capabil de 
contribuire la pace şi stabilitate internaţională, promovarea imaginii pozitive a Armatei Naţionale în societatea civilă. 

A. Probleme cheie: 
 Dotarea insuficientă cu echipament şi 

tehnică modernă ce ar corespunde 
cerinţelor de interoperabilitate cu 
organizaţiile internaţionale;  

 Tehnica din dotare necesită modernizare 
şi reparaţie. 

 
B. Obiective specifice pe termen mediu 
 Tehnica militară şi echipamentul 

individual reparată şi modernizată; 
 Atragerea efectivului pentru încadrarea în 

serviciul militar prin contract; 
 Contingent instruit şi închegat. 

A. Acţiuni curente 
 Instruirea personalului şi închegarea 

unităţilor. 
 Înzestrarea cu tehnică specială cu suportul 

partenerilor. 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă  a resurselor  
 Armata Naţională participă la operaţiuni  de 

menţinere a păcii (OMP) şi umanitare cu 
contingente mici ce atrage suportul tehnic şi 
material de la parteneri. 

C.  Acţiuni nou identificate pentru anii 2012-
2014 
 În măsura resurselor disponibile, detaşarea 

şi participarea contingentului militar în 
OMP. 

 Detaşarea şi susţinerea contingentelor în 
operaţiunile de  menţinere a păcii. 

Suportul 
partenerilor 

Suportul 
partenerilor 

Suportul 
partenerilor 

 
 Nr. persoane (observatori) detaşaţi 

în misiuni ONU 
 Nr. persoane pregătite pentru 

completarea contingentului; 
 
 

Costul total al subprogramului  
SUBPROGRAMUL V “COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ” - are ca obiectiv dezvoltarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale (SCIAN) pentru conducerea 
viabilă, neîntreruptă şi operativă a trupelor, forţelor şi mijloacelor în scopul utilizării posibilităţilor lor totale de luptă. Perfecţionarea componenţei mobile al SCIAN pentru dezvoltarea 
capabilităţilor lor de luptă. 
Scopul subprogramului - modernizarea sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale. 
A. Probleme cheie: 
 Tehnica  de comunicaţii analogică este 

fizic şi moral învechită, ceea ce asigură 
limitat necesităţile de conducere a trupelor 
în diferite situaţii 

 Dotarea cu staţii radio portative pentru 
veriga de conducere pluton-companie în 
unităţile militare este de 65% cu staţii radio 
de tip modern; 

 Pentru veriga de conducere batalion-

A. Acţiunii curente 
Din care: 
 Menţinerea sistemului de comunicaţii şi 

informatic al Armatei Naţionale în starea de 
funcţionare. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă  a resurselor  
 Extinderea componentei staţionare a 

sistemului de comunicaţii şi informatic al 
Armatei Naţionale, ca un accent sporit la 

3141,9 
 

850,0 
 

115,0 
 
 

115,0 
 

 

3118,9 
 

870,0 
 

160,0 
 
 

160,0 
 
 

3125,9 
 

890,0 
 

175,0 
 
 

175,0 
 
 

 
 
 Numărul serviciilor oferite; 
 
 
 
 Ponderea unităţilor militare 

conectate la sistemul staţionar de 
comunicaţii şi informatic; 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

brigadă dotarea este de numai 20% cu staţii 
radio de tip modern; 

 La staţiile radio de tip sovietic 
acumulatoarele au depăşit toate termenele 
de exploatare şi nu funcţionează, reînnoirea 
bateriilor de acumulatoare şi restabilirea 
staţiilor practic este imposibilă şi 
iraţională. 

 
B. Obiective de politici pe termen mediu 
Planul de Consultare Comandă şi Control (C3) 
de lungă durată, inclusiv schema de lucru a 
sistemului de comunicaţii şi informatic pentru 
sistemele C3 elaborat întru atingerea cerinţelor 
operaţionale identificate în Planul IPAP. 
 

componenta tactică, în scopul implementării 
proiectului „Registru de Stat al resurselor de 
mobilizare. 

C. Acţiuni nou identificate 
 Dotarea unităţilor de comunicaţii cu mijloace 

de comunicaţii moderne, compatibile cu 
standardele ţărilor NATO în scopul 
organizării punctelor de comandă mobile 
pentru asigurarea  Comandamentelor Armatei 
Naţionale cu un complex al serviciilor de 
comunicaţii şi informatice conform cerinţelor 
punctului 2.7.1 Planul IPAP (costuri 
neacoperite circa 6 milioane lei anual); 

 Crearea (achiziţionarea) sistemului 
informaţional automatizat C4 al Armatei 
Naţionale pentru ridicarea nivelul de 
operativitate în dirijarea trupelor (costuri 
neacoperite circa 2 milioane lei anual). 

 
 Ponderea locurilor de lucru 

automatizate a ofiţerilor de Stat 
Major. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costul total al subprogramului 

  
3256,9 

 
3278,9  

 
3300,9 

 

SUBPROGRAMUL VI „SPRIJIN ARMATEI NAŢIONALE” - constituie un sistem de activităţi ce include asigurarea complexă a Armatei Naţionale cu bunuri materiale (echipament 
major, piese de schimb, inventar, materiale), acordarea serviciilor pentru personal, de infrastructură şi de întreţinere a tehnicii. 
Scopul subprogramului - asigurarea cu bunuri materiale şi servicii a procesului de intrunire a efectivului Armatei Naţionale. 

A. Probleme cheie 
 Asigurarea insuficientă a Armatei Naţionale 

cu necesităţi zilnice: produse alimentare, 
medicamente şi utilaj medical, echipament, 
tehnică auto şi militară, materiale de uz 
gospodăresc. 

B. Obiective specifice pe termen mediu 
 Armata Naţională asigurată pe clase de 

suport logistic; 
 Asigurarea Armatei Naţionale în 

conformitate cu obiectivele politicii şi 
prevederile concepţiei de restructurare şi 
modernizare a acesteia.     

A. Acţiuni curente  
 Achiziţionarea conform necesităţilor în 

volumul deplin pe clase de suport logistic: 
- produselor petroliere,  
- echipamentului  
- produselor alimentare; 
- medicamente şi utilaj medical. 

 Înzestrarea cu tehnică specială, conform 
planului IPAP; 

 Analiza eficienţei construcţiei fondului de 
cazarmă şi altor obiecte de menire socială,  
inventarierea fondurilor fixe şi reţelelor 
inginereşti;  

 Înzestrarea (re-înzestrarea) cu armament; 
 

70204,6 
 
 

5000,0 
5000,0 

20000,0 
2100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

71386,6 
 
 

5500,0 
5500,0 
22000,0 
2650,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

72573,6 
 
 

6000,0 
6000,0 
24000,0 
3180,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gradul de acoperire (%) a 

necesităţilor de asigurare cu: 
- produse petroliere,  
- echipament  
- produse alimentare; 
- medicamente şi utilaj medical. 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

 
 Întreţinerea tehnicii militare, precum şi 

scoaterea din dotare a  tehnicii neutilizabile; 
 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă  a resurselor  
 Modernizarea şi repararea edificiilor, 

rezervoarelor, reţelelor inginereşti, blocurilor 
de instruire şi poligoanelor; 

 Modernizarea mijloacelor tehnice ale 
serviciului carburanţi-lubrifianţi, serviciului 
de echipament, serviciului alimentar şi 
instituţiilor medicale; 

 Recondiţionarea sistemelor de artilerie şi 
telemetrelor cuantice din dotare; 

 Analiza şi stabilirea priorităţilor utilizării 
fondurilor fixe, optimizarea dislocării 
unităţilor militare; 

 Perfecţionarea efectivului medical.  

 
500,0 

 
 

3430,0 
 

2900,0 
 
 
 
 
 
 

500,0 
 
 
 
 

30,0 

 
500,0 

 
 

3773,0 
 

3190,0 
 
 
 
 
 
 

550,0 
 
 
 
 

33,0 

 
500,0 

 
 

4140,0 
 

3500,0 
 
 
 
 
 
 

600,0 
 
 
 
 

40,0 

 
 Gradul de asigurare cu mijloace 

tehnice. 

 
Costul total al subprogramului 

  
73634,6 

 
75159,6 

 
76713,6 

 

 
SUBPROGRAMUL VII. ”ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR” – include acţiuni ce ţin de pregătirea personalului profesionalizat pentru toate Forţele Armate (Armata Naţională, Serviciul de 
Grăniceri, Trupele de Carabinieri). Responsabil de program este Academia Militară a Forţelor Armate (AMFA). 
Scopul subprogramului - dezvoltarea învăţămîntului militar în Republica Moldova în vederea racordării lui la imperativele societăţii în schimbare şi a Academiei militare al Forţelor 
Armate, unica instituţie de învăţămînt militar din Republica Moldova, în scopul educaţiei şi instruirii numărului necesar de ofiţeri şi subofiţeri. 

A. Problemele cheie 
 Infrastructura şi baza didactico-materială a 

AMFA este învechită; 
 Procesul de învăţămînt nu corespunde 

standardelor naţionale şi internaţionale a 
unei instituţii de învăţămînt militar.  

 
B. Obiective specifice pe termen mediu 
 Perfectarea bazei material-didactice şi 

renovarea infrastructurii Academiei 
militare a Forţelor Armate; 

 Perfecţionarea procesului de învăţămînt şi 

A. Acţiuni curente  
 Formarea, instruirea şi perfecţionarea 

profesională a corpului de ofiţeri şi efectivului 
de subofiţeri; 

 Revizuirea şi adoptarea actelor normative cu 
privire la procesul de învăţământ  militar în 
corespundere cu standardele armatelor 
europene în Academia militară a Forţelor 
Armate; 

 Estimarea numărului de personal flotant 
necesar de instruit concomitent (inclusiv 
pentru instruirea militarilor de gen feminin); 

 
16929,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17113,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17301,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Numărul de persoane instruite: 

- Cursanţi (studenţi) 
- Militari prin contract . 

 
 Ponderea persoanelor re-instruite 

(militari prin contract) în numărul 
total de instruiţi. 

 
 Numărul de acte revizuite; 
 
 Numărul de materiale didactice 

elaborate; 
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Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

lucrului ştiinţific în Academia militară a 
Forţelor Armate; 

 Instruirea continuă a militarilor Armatei 
Naţionale. 

 

 Revizuirea şi perfecţionarea curriculumului de 
învăţămînt în Academia militară a Forţelor 
Armate; 

 Perfecţionarea profesională a militarilor 
Armatei Naţionale în cadrul cursurilor 
organizate peste hotarele ţării (cheltuieli 
parţiale). 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă  a resurselor  

 
C. Acţiuni nou identificate 
 Iniţierea organizării studiilor de master; 
 Dezvoltarea şi organizarea studiilor la 

distanţă; 

 
 
 
 

550,0 
 

 
 
 
 

500,0 
 

 
 
 
 

900,0 

 
 Numărul persoanelor instruite peste 

hotare; 
 
 Numărul persoanelor înscrise la 

studii de masterat. 

 
Costul total al subprogramului 

  
16929,1 

 
17113,1 

 
17301,6 
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Distribuirea alocaţiilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului Apărarea Naţională, pe anii 2010-2014 

Denumirea programului Total cheltuieli publice (mii. 
lei) Prognoza (mii. lei) 

Ponderea fiecărui program in suma 
totala a cheltuielilor din sector (%) 

  

2010 
executat  2011 aprobat  2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Subprogramul I "Elaborare a politicii şi management  în 
domeniul apărării" 50166.0 40178.6 51715.2 52583.2 53466.2 19.1 18.0 16.2 

Subprogramul II "Forţe terestre" 71956.2 78721.9 78006.4 78800.4 79609.4 28.9 27.0 24.1 

Subprogramul III "Forţe aeriene" 22720.0 25075.8 24429.8 24613.8 24799.8 9.0 8.4 7.5 

Subprogramul IV "Operaţiuni în afara ţării"     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subprogramul V "Comunicaţii şi informatică" 3126.6 3771.0 3256.9 3278.9 3300.9 1.2 1.1 0.0 

Subprogramul VI "Sprijin Armatei Naţionale" 73143.0 80074.5 73634.6 75159.6 76713.6 27.3 25.8 1.0 

Subprogramul VII "Învăţămînt superior" 14397.7 16857.8 16929.1 17113.1 17301.6 6.3 5.9 23.2 

Majorarea salariilor     22185.7 40188.3 74928.4 8.2 13.8 22.7 

Total pe ramură (sector) 235509.5 244679.6 270157.7 291737.3 330119.9 100.0 100.0 100.0 

Finanţat de la:                  

Bugetul de stat total 228377.1 244679.6 264162.3 285213.1 323153.9 97.8 97.8 97.9 

inclusiv:                 

§         cheltuieli de baza 205172.8 223879.6 242362.3 263413.1 301353.9 89.7 90.3 91.3 

§          fonduri şi mijloace speciale 23204.3 20800.0 21800.0 21800.0 21800.0 8.1 7.5 6.6 

§          proiecte investiţionale finanţate din surse externe           0.0 0.0 0.0 

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 7132.4 5735.1 5995.4 6524.2 6966.0 2.2 2.2 2.1 

Bugetul asigurărilor sociale de stat                 

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală                 

Total pe ramură (sector) 235509.5 250414.7 270157.7 291737.3 330119.9 100.0 100.0 100.0 
 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale  - Panfile Igor , viceministru, Ministerul Apărării 


