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Anexa 10. Planul strategic de cheltuieli în domeniul apărării naţionale, 2008 – 2010 

Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 

PROGRAMUL I "FORŢE TERESTRE" (FT)– este acea componentă a Armatei Naţionale, destinate executării a întregii game de acţiuni militare cu caracter terestru, în 
orice zonă şi pe orice direcţie, întrunit sau independent să desfăşoare operaţii şi lupte 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). Programul 
include Subprogramele: Forţe de reacţie rapidă, Suport geospaţial al armatei naţionale,  Instruirea trupelor, Operaţiuni de menţinere a păcii din Zona de securitate în raioanele 
de est ale Republicii Moldova. 

A. Probleme cheie 
• Dotarea insuficientă a FT cu 

tehnică şi echipament modern 
 

 
B. Obiective specifice pe termen 

mediu 

• Reorganizarea structurală a 
FT. 

• Dotarea FT cu echipament 
militar 

 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai 
eficientă a resurselor 
• Crearea Comandamentului FT şi 
operaţionalizarea lui. 
• Reorganizarea structurală a marilor 
unităţi şi unităţi militare (MU şi UM) la 
standardele occidentale / moderne. 
B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă 
priorităţi pentru dezvoltarea ramurii 
• Trecerea la standardele moderne de 
instruire a trupelor active şi în rezerve 
precum şi pentru îndeplinirea misiunilor 
încredinţate şi a angajamentelor 
internaţionale asumate. 

Vor fi executate 
doar activităţile care 
se vor încadra în 
limita alocaţiilor 
aprobate şi al surselor 
de finanţare externă. 

Pentru perioada  
anilor 2008-2010 se 
vor examina 
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace necesare. 
 

 

• Numărul 
unităţilor 
reorganizate 
• Numărul 
militarilor 
/subunităţilor 
instruite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,4%         28,4%            28,0% 

 
PROGRAMUL II „FORŢELE AERIENE” 
 Acest program are ca scop: 
asigurarea capacităţii necesare de respingere a primului atac aerian în situaţii 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; 
instruirea şi modernizarea Forţelor Aeriene; asigurarea participării personalului şi tehnicii Forţelor Aeriene operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii pentru atingerea 
obiectivului naţional – contribuirea la securitatea regională şi internaţională. 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
A. Probleme cheie 

• Dotarea insuficientă a 
FA cu tehnică şi echipament 
modern 

• Infrastructură 
insuficientă 

• Lipsă de personal 
calificat 

 
B. Obiective specifice pe 

termen mediu 
• Asigurarea Forţelor Aeriene 

cu tehnică de luptă, care va 
permite executarea 
misiunilor de luptă stabilite 

• Reparaţia şi modernizarea 
tehnicii de luptă existente 

• 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 Forţele 
Aeriene 

 

B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă priorităţi 
pentru dezvoltarea ramurii 
§ Instituirea „serviciul de luptă – Poliţie 
Aeriană”, care se execută de către aviaţia 
militară.  
§ Modernizarea staţiilor de radiolocaţie, a 
complexelor de rachete antiaeriene şi 
achiziţionarea sau obţinerea a cel puţin două 
radare digitale. 
§ Instituirea serviciului de căutare-salvare 
cu elicoptere specializate cu consum mic de 
combustibil. 
§ Restabilirea şi utilarea infrastructurii de 
aerodrom a Bazei de aviaţie şi dotarea cu 
sisteme de  dirijare a zborurilor şi de navigaţie 
aeriană. 
§ Participarea la operaţiuni sub egida ONU. 
§ Configurarea şi dotarea Centrului Operaţii 
Aeriene conform standardelor occidentale. 
• Achiziţionarea a 2 avioane şi 2 elicoptere 
de instrucţie.  

Vor fi executate 
doar activităţile care 
se vor încadra în 
limita alocaţiilor 
aprobate şi al surselor 
de finanţare externă. 

Pentru perioada  
anilor 2008-2010 se 
vor examina 
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace necesare. 
 

 

• Numărul de 
aeronave capabile să 
execute misiuni. 
• Suprafaţa de 
control şi 
supraveghere cu 
radare a spaţiului 
aerian al RM. 
 

7,7%          7,7%        7,6% 

PROGRAMUL III „OPERAŢIUNI ÎN AFARA ŢĂRII” - Acest program are drept scop îndeplinirea obiectivelor asumate de Republica Moldova referitor la participarea 
personalului şi unităţilor militare a Armatei Naţionale la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi promovarea imagini 
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 A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficientă Vor fi executate • Contingentele 0,2%          0,2%        0,2% 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
• Dotarea insuficientă cu 
tehnică şi echipament 
modern ce ar corespunde 
cerinţelor de 
interoperabilitate cu 
organizaţii internaţionale 
• Tehnica din dotare 
necesită reparaţie şi 
modernizare. 
• Insuficienţă de personal 
militar angajat pe bază de 
contract 

B. Obiective specifice pe 
termen mediu 

• Reparaţia şi modernizarea 
tehnicii militare şi 
echipamentului individual 

• Atragerea efectivului pentru 
încadrarea în serviciul 
militar prin contract; 

• Instruirea şi închegarea 
contingentelor; 

• Detaşarea şi susţinerea 
contingentelor în 
operaţiunile de menţinere a 
păcii. 

 

 

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, totodată rambursarea 
unor cheltuieli referitor la participare. 
B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă priorităţi 
pentru dezvoltarea ramurii 

•  Dotarea contingentelor cu echipament şi 
tehnică militară modernă.  

• Promovarea prin mijloace Mass - Media 
avantajele serviciului militar prin contract în 
subunităţile de menţinere a păcii. 
- Instruirea conform standardelor 
occidentale (moderne). 
- Detaşarea şi participarea contingentelor 
în OMP.  

doar activităţile care 
se vor încadra în 
limita alocaţiilor 
aprobate şi al surselor 
de finanţare externă. 

Pentru perioada  
anilor 2008-2010 se 
vor examina 
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace necesare. 
 

 

militare să 
corespundă cerinţelor 
interne şi externe de 
evaluare şi certificare 
şi sunt gata pentru 
detaşare către finele 
anului 2008. 
• Creşterea 
numărului 
candidaţilor pentru 
completarea 
contingentului  către I 
trimestru 2008; 
Completarea cu 
militari prin contract 
a Batalionului 22 de 
menţinere a păcii 
către anul 2009. 
• Numărul de 
contingente militare, 
cîte 150 de militari 
instruite conform 
standardelor 
occidentale. 
• Ridicarea 
gradului de asigurare 
a Contingentelor cu 
stocurile logistice 
necesare pentru 
executarea misiunilor 
în zona de operaţiune. 

PROGRAMUL IV  „COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ”  are drept scop asigurarea reţelei informaţionale a conducerii de luptă, destinată pentru conducerea operativă a 
trupelor, cu schimb de date clasificate şi reţelei informaţionale comune, destinate pentru crearea spaţiului unic informaţional al Armatei Naţionale, cu schimb de date 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
neclasificate  

A.  Probleme cheie 
• Echipamentul de 

comunicaţii şi informatică 
şi cel special de protecţie a 
informaţiei avut în dotare 
este vechi, la care a expirat 
resursa de exploatare, este 
uzat şi nu corespunde 
cerinţelor actuale de 
protecţie a informaţiei 
clasificate. 

B. Obiective specifice pe 
termen mediu  

• Extinderea componentei 
staţionare şi mobile a 
sistemului de comunicaţii şi 
informatică (SCI) bazat pe 
sistemul de telecomunicaţii 
teritorial şi crearea SCI al 
Armatei Naţionale 
independent, cu includere în 
sistem a tuturor unităţilor 
militare. Integrarea în 
sistem a echipamentelor de 
înştiinţare centralizată a 
unităţilor militare şi a 
efectivului. 

• Dotarea contingentelor de 
menţinere a păcii cu 
mijloace de transmisiuni 
compatibile cu standardele 
ţărilor NATO. 

• Dotarea cu echipament şi 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficientă 
a resurselor 
• Asigurarea cu staţii telefonice zonale 
pentru toate unităţile militare şi cu echipamente 
de formare a canalelor (staţii radioreleu digitale 
în variantă mobilă şi staţionară), ce permit 
ridicarea fiabilităţii SCI şi exclude dependenţa de 
operatorii autohtoni de telecomunicaţii, şi permit 
economisirea resurselor financiare necesare 
pentru serviciile de telefonie fixă şi mobilă. 
• Asigurarea cu tehnică de comunicaţii şi 
informatică necesară pentru dotarea centrelor de 
transmisiuni mobile, ce va permite micşorarea 
efectivului şi tehnicii implicate la asigurarea 
activităţii grupărilor de forţe în condiţii de cîmp. 
B. Acţiuni nou identificate ce reprezintă priorităţi 
pentru dezvoltarea ramurii 
• Asigurarea cu tehnică de calcul şi cu 
echipament de reţea necesare pentru extinderea 
sistemelor informaţionale, ce va permite crearea 
spaţiului unic informaţional al Armatei Naţionale 
şi optimizarea procesului de conducere operativă 
a trupelor. 
 

Vor fi executate 
doar activităţile care 
se vor încadra în 
limita alocaţiilor 
aprobate şi al surselor 
de finanţare externă. 

Pentru perioada  
anilor 2008-2010 se 
vor examina 
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace necesare. 
 
 

• Ridicarea 
numărului unităţilor 
militare  conectate la 
sistemul staţionar de 
comunicaţii şi 
informatică. 
• Ridicarea 
gradului de înzestrare 
a contingentului de 
menţinere a păcii cu 
un sistem compact şi 
mobil de comunicaţii 
şi informatică. 
• Numărul 
centrelor de 
transmisiuni mobil 
moderne a grupărilor 
de forţe. 
 
 

1,6%       1,5%         1,5%  
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
soluţii moderne de protecţie 
a informaţiilor  

.  

PROGRAMUL V  „ADMINISTRAREA CENTRALĂ” – are ca scop elaborarea şi managementul politicii în domeniul apărării naţionale, gestionarea şi administrarea 
centrală, mobilizarea armatei naţionale şi învăţămîntul militar. 

A. Probleme cheie  
• Capacităţi limitate de 

analiză şi planificare 
strategică a Ministerului 
Apărării  

• Dotare insuficientă cu 
materiale didactice 

 
B. Obiective specifice pe 

termen mediu  
• Implementarea 

prevederilor IPAP 
• Efectuarea schimbului de 

experienţă 
• Dotarea cu materiale 

didactice, elaborarea şi 
tipărirea manualelor 

 
  

 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficientă 
a resurselor 
• Pregătirea resurselor umane întru 
realizarea obiectivelor IPAP. 
B.Acţiuni nou identificate ce reprezintă priorităţi 
pentru dezvoltarea ramurii 
• Întreprinderea măsurilor de realizare a 
obiectivelor asumate şi asigurarea continuităţii în 
realizarea acestor obiective. 
• Conformarea în continuu a structurii 
Marelui Stat Major şi Ministerului Apărării cu 
standardele europene şi delimitarea 
responsabilităţilor între Marele Stat Major şi 
Ministerul Apărării. 
• Implementarea şi perfecţionarea unui 
sistem automatizat de evidenţă, comandă şi 
control în organele de conducere şi instituţiile 
Armatei Naţionale, care va spori procesul 
decizional în Ministerul Apărării şi Marele Stat 
Major.  
• Perfecţionarea programelor de învăţămînt 
• Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a 
instituţiei de învăţămînt 

• Măsurile ce 
ţin de instruirea 
efectivului pentru 
implementarea IPAP 
vor fi acoperite din 
contul surselor 
aprobate şi cu aportul 
partenerilor străini. 
• Cheltuielile 
pentru implementarea 
obiectivelor IPAP la 
prima etapă ce ţin de 
perfecţionarea 
cadrului legislativ-
normativ pot fi 
acoperite din contul 
resurselor existente, 
iar obiectivele ce ţin 
de organizarea unor 
acţiuni de amploare 
(evaluări, 
cantonamente, 
modificări de 
structură şi 
modernizări de 
echipament) urmează 
a fi executate din 
contul  alocaţiilor 

• Ponderea 
realizării obiectivelor 
asumate prin IPAP. 
• Numărul 
persoanelor care au 
urmat cursuri 
specializate pe 
domeniile în care 
activează. 
• Serviciile 
automatizate în 
organele de 
conducere şi 
instituţiile Armatei 
Naţionale. 
• Numărul 
studenţilor militari 
pregătiţi. 
 

 

22,0%        22,0%         21,8%  
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
acordate suplimentar 
din bugetul de stat. 
• Achiziţionare
a suportului tehnic şi 
electronic la 
implementarea 
sistemului 
automatizat de 
gestiune cu resursele 
umane şi tehnico 
materiale  

Asigurarea 
financiară se va 
efectua din contul 
alocaţiilor bugetului 
de stat şi al surselor 
de finanţare externe. 

Pentru perioada 
CCTM se va examina 
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace necesare. 
  

PROGRAMUL VI "SPRIJINUL 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.  Programul „Sprijinul Armatei 
Naţionale” conţine următoarele subprograme: „Întreţinerea infrastructurii”,  „Asigurarea cu spaţiu locativ”, „Suportul medical”, „Modernizarea echipamentului de cîmp al 
militarilor Armatei Naţionale ”, „ Alimentaţia efectivului”; „Carburanţi-lubrifianţi”, „Înzestrarea (reînzestrarea) cu armament şi tehnică ”, „ Planul  de construcţie  şi 
dezvoltare  a   armatei   naţionale”, „Programul  de  recondiţionare a sistemelor de artilerie din dotarea Armatei Naţionale pe anii 2006-2014”. 

A. Probleme cheie  
• Asigurarea 
insuficientă a AN cu 
tehnică, echipament şi 
materiale 

A. Acţiuni care conduc la utilizarea mai eficientă 
a resurselor 
• Analiza şi stabilirea priorităţilor utilizării 
fondurilor fixe, renovarea reţelelor inginereşti, 
optimizarea dislocării unităţilor militare. 

Vor fi executate 
doar activităţile care 
se vor încadra în 
limita alocaţiilor 
aprobate şi al surselor 

• Numărul de 
persoane asigurate cu 
spaţiu locativ. 

• Numărul 

40,3%    40,3%      41,0% 
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Ponderea fiecărui program în 
suma totală a cheltuielilor din 

sector (%) 

 

Probleme cheie/politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 
 

Implicaţiile asupra 
alocării resurselor 

 
 

Indicatorii de 
monitorizare 

2008 2009 2010 
• Asigurarea 
insuficientă al militarilor 
din cadrul AN 

B. Obiective specifice pe 
termen mediu  
• Asigurarea se va 

realiza pe clase de 
suport logistic.  

• Asigurarea în 
conformitate cu obiectivele 
politicii  şi prevederile concepţiei 
de restructurare şi modernizare a 
Armatei Naţionale în perspectiva 
anului 2014 şi Planului de 
construcţie şi dezvoltare a Armatei 
Naţionale pînă în anul 2008. 

  
 

• Analiza eficienţei construcţiei spaţiului 
locativ sau procurarea lui. 
• Reprofilarea încăperilor de serviciu 
neutilizate în spaţiu locativ. 
 
B.Acţiuni nou identificate ce reprezintă priorităţi 
pentru dezvoltarea ramurii 
• Efectuarea reparaţiilor şi a construcţiilor. 
• Procurarea mobilierului nou şi reparaţia 
celui utilizat. 
• Perfecţionarea efectivului medical al 
Armatei Naţionale. 
• Optimizarea structurii organizaţionale a 
instituţiilor medico-militare 
• Asigurarea cu echipament şi materiale de uz 
gospodăresc. 
• Asigurarea activităţilor cotidiene şi 
pregătirii de luptă a Armatei Naţionale şi crearea 
rezervelor. 
• Asigurarea cu carburanţi a AN şi crearea 
rezervelor. 
• Recondiţionarea sistemelor de artilerie 
• Reparaţia şi întreţinerea tehnicii auto, 
blindate de tancuri şi utilajului de parc. 
• Procurarea tehnicii militare şi a 
armamentului noi. 
• Reparaţia şi întreţinerea căilor de acces 
feroviar în stare de funcţionare 
 

de finanţare externă. 
Pentru perioada  

anilor 2008-2010 se 
vor examina 
posibilităţi de 
suplimentare a 
alocaţiilor de 
mijloace necesare. 
 

 

pacienţilor trataţi. 
• Numărul 

personalului medical 
ce a trecut 
perfecţionarea. 

• Nivelul de 
asigurare cu bunuri 
materiale. 

• Gradul de 
recondiţionare a 
sistemelor de artilerie. 

• Gradul de 
gătinţă tehnică. 
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Repartizarea alocărilor de resurse pe programe în cadrul sectorului „Apărarea naţională” pe anii 2006-2010 
 
 
 
 

Denumirea programului 
Total cheltuieli publice          

(mii lei) 
Prognoza (mii lei) 

Ponderea fiecărui program in 
suma totala a cheltuielilor din 

sector (%) 

  
2006 

executat 
2007 

aprobat  2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Programul I "Forţe terestre" 49063,3 70036,9 81202,1 95195,4 100966,8 28,4% 28,4% 28,0% 
Programul II "Forţe aeriene" 15616,2 18596,8 21965,0 25734,6 27361,6 7,7% 7,7% 7,6% 
Programul III "Operaţiuni în afara ţării" 3323,3 407,0 446,8 539,3 581,0 0,2% 0,2% 0,2% 
Programul IV "Comunicaţii şi informatică" 5543,6 4098,3 4444,5 5164,5 5461,8 1,6% 1,5% 1,5% 
Programul V "Administrarea centrală" 52695,2 70514,2 62798,0 73632,5 78578,8 22,0% 22,0% 21,8% 
Programul VI "Sprijinul Armatei Naţionale" 89304,5 64619,6 115124,7 135096,4 147375,9 40,3% 40,3% 40,9% 
Total pe ramură (sector) 215546,1 228272,8 285981,1 335362,7 360325,9 100,0% 100,0% 100,0% 
        Finanţat de la:                  
Bugetul de stat total 210337,4 222930,6 280381,1 329262,7 353725,9 98,0% 98,2% 98,2% 
inclusiv:                 
        cheltuieli de baza 176309,2 197130,6 246381,1 293562,7 316325,9 86,2% 87,5% 87,8% 
       fonduri şi mijloace speciale 34028,2 25800,0 34000,0 35700,0 37400,0 11,9% 10,6% 10,4% 
Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 5208,7 5342,2 5600,0 6100,0 6600,0 2,0% 1,8% 1,8% 

 
 
 


