Nota informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice”
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice” a fost elaborat în scopul
eficientizării procesului de identificare, desemnare şi protecţie antiteroristă a
obiectivelor infrastructurii critice.
Necesitatea unui asemenea Regulament este impusă în vederea executării
prevederilor Rezoluţiei 2341 (2017) a Consiliului Securităţii al Organizaţiei
Naţiunilor Unite din 13.02.2017 şi Legii nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la
prevenirea și combaterea terorismului. Astfel, reieşind din prevederile art. 6 din
Legea enunţată, Guvernul este principala autoritate responsabilă de organizarea
activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, precum şi de asigurarea acesteia
cu forţele, mijloacele şi resursele necesare.
Deşi Republica Moldova nu se confruntă cu riscuri teroriste majore şi nu este o
ţintă directă pentru entitățile teroriste, indicii depistaţi în ultima perioadă denotă o
amplificare a situaţiei pe segmentul de securitate antiteroristă. Acest fapt impune
necesitatea de consolidare a potenţialului naţional în lupta împotriva manifestărilor
teroriste.
Analizând tacticile aplicate de către entităţile teroriste şi statistica atentatelor în
spaţiul UE şi CSI în ultima perioadă de timp, putem constata, 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 implementează mecanisme şi proceduri în vederea asigurării securităţii
cetăţenilor şi protecţiei obiectivelor infrastructurii critice.
În contextul celor menţionate supra, precum şi luând în consideraţie faptul că
legislaţia în materie în vigoare nu acoperă necesităţile de securitate apărute ca urmare
a schimbărilor produse în mediul de securitate, se impune imperativ o reacţie
strategică clară care se materializează parţial şi în proiectul de Regulament, în baza
căruia vor fi aplicate procedurile de identificare a potenţialelor obiective-ţintă şi
asigurare a protecţiei fizice ale acestora.
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 a
elaborat prezentul Regulament în vederea consolidării mecanismelor naţionale pe
segmentul de prevenire a terorismului, identificării şi eliminării eventualelor riscuri
în infrastructura critică naţională.
Regulamentul în cauză a fost elaborat în urma studierii bunelor practici şi
recomandărilor în domeniul protecţiei antiteroriste a infrastructurii critice ale altor
state (Directiva 2008/114/CE a Consiliului, din 8 decembrie 2008 privind
identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii
de îmbunătăţire a protecţiei acestora, Bruxelles, 2008, Cartea verde privind
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programul european pentru protecția infrastructurii critice, aprobată de Comisia
Comunităților Europene, la Bruxelles, 17.11.2005, Ordonanța de urgenţă nr. 98 din 3
noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice,
aprobată de Guvernul României, Decretul Regal 704/2011, din 20 mai, de aprobare a
Regulamentului protecției infrastructurilor critice (Spania)).
Proiectul Regulamentului este structurat în 3 capitole, în fiecare capitol fiind
detaliat un anumit segment al activităţii de protecție antiteroristă a infrastructurii
critice.
Primul capitol defineşte principalele noţiuni ale activităţii de protecție
antiteroristă a infrastructurii critice, cum ar fi: „operator”, „obiectiv al infrastructurii
critice”, „test antiterorist”, „protecția antiteroristă a infrastructurii critice”.
Capitolul II din proiect stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor şi
Centrului Antiterorist în domeniul protecției infrastructurii critice, precum şi
mecanismele de cooperare, interacţiune şi schimb de informaţii la toate etapele
activităţii, reglementate prin prezentul Regulament.
Capitolul III al proiectului prevede procedurile de identificare şi desemnare a
obiectivelor infrastructurii critice. În cadrul acestui capitol este reglementată
procedura ce urmează să fie realizată de operatori în scopul identificării printre
obiectivele din gestiune a celor de infrastructură critică şi este stabilit mecanismul de
desemnare a acestora drept obiective de infrastructură critică.
Proiectul dispune şi de o anexă a sectoarelor, subsectoarelor infrastructurii
critice și autorităților publice responsabile, care are sarcina să faciliteze procedurile
impuse prin Regulament.
Prevederile propuse în proiect rezultă din actele normative ierarhic superiore şi
nu depăşesc prevederile acestora.
Fiecare autoritate publică centrală şi locală va planifica în bugetul propriu
resurse pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice în domeniul
protecției antiteroriste a infrastructurii critice.
În contextul 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 obiectivelor
infrastructurii critice, va facilita interacţiunea cu sectorul privat precum şi
mecanismele de monitorizare şi control în sectoarele vulnerabile.
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