Nota informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste”
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea testelor antiteroriste” a fost elaborat în scopul
stabilirii procedeelor şi mecanismelor de organizare a procesului de verificare a
eficienței măsurilor și procedeelor de protecție antiteroristă la obiectivele
infrastructurii critice naționale.
Necesitatea unui asemenea Regulament este impusă în vederea executării
prevederilor art. 18 alin. (4) din Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la
prevenirea și combaterea terorismului.
Totodată, necesitatea elaborării și implementării la nivel național a unor
mecanisme de monitorizare, verificare și eficientizare a protecției fizice la
obiectivele din cadrul infrastructurilor critice se regăsește și în prevederile
Rezoluției 2341 (2017) a Consiliului Securităţii al Organizaţiei Naţiunilor Unite din
13.02.2017.
Evaluarea tacticilor și procedeelor utilizate de către entitățile teroriste şi
statistica atentatelor comise în ultima perioadă de timp, denotă faptul că în
majoritatea cazurilor ţinte ale atacurilor devin obiectivele infrastructurii critice
(sistemul de transporturi, energetic, obiective de aglomerare în masă a populaţiei,
etc.). În aceste condiţii ţările elaborează și implementează mecanisme şi proceduri în
vederea asigurării securităţii cetăţenilor şi protecţiei obiectivelor infrastructurii
critice, care să corespundă noilor riscuri și provocări.
Astfel, având atribuţii şi competenţe în domeniul elaborării şi implementării
actelor legislative şi normative, a documentelor de politici în vederea prevenirii şi
combaterii terorismului, verificării stării şi aprecierii nivelului de protecţie
antiteroristă la obiectivele infrastructurii critice, Serviciul de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova a elaborat prezentul Regulament în vederea consolidării
mecanismelor de organizare a procesului de verificare a eficacităţii protecţiei
antiteroriste a infrastructurii critice.
Proiectul Regulamentului este structurat în 3 capitole, în fiecare capitol fiind
detaliat un anumit segment al procesului de planificare şi desfăşurare a testului
antiterorist.
Primul capitol stabileşte obiectul şi domeniul de aplicare a Regulamentului dat,
precum și defineşte principalele noţiuni, cum ar fi: „test antiterorist”, „test – obiect”,
„test – subiect”.
Capitolul II al proiectului stabileşte conceptul de test antiterorist, procedurile
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inițierii și organizării testului, tipurile măsurilor reglementate.
Capitolul III determină procedura și condițiile de desfășurare a testului.
Proiectul dispune şi de o anexă a Cererii privind efectuarea testului antiterorist.
E de menționat că aplicarea prevederilor prezentului Regulament în activitatea
de asigurare a protecţiei fizice a infrastructurii critice va spori nivelul de organizare şi
asigurare a acesteia, de pregătire şi instruire a personalului implicat în asigurarea
protecţiei antiteroriste.
Prevederile propuse în proiect rezultă din cadrul legal ierarhic superior şi nu
depăşesc prevederile acestuia.
Subsecvent celor expuse, promovarea proiectului în cauză reprezintă un
element indispensabil în cadrul activităţii de prevenire a terorismului şi va contribui
substanţial la optimizarea măsurilor de protecţie antiteroristă a infrastructurii critice.
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