Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecția antiteroristă a
infrastructurii critice
nr.___ din ____________ 2018
În temeiul art. 7, 8 şi 19 Legii cu privire la prevenirea şi combaterea
terorismului, nr. 120 din 21 septembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 614), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.
Se aprobă Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii
critice, (se anexează).
2.
Ministerele, alte autorități administrative centrale şi locale, persoane
juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare responsabile
vor întreprinde măsurile necesare în limita competenţei funcţionale, în scopul
executării prezentei Hotărâri.
3.
Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina
Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
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Ministrul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

Svetlana CEBOTARI

Ministerul Finanţelor

Octavian ARMAŞU

Ministerul Justiţiei

Victoria IFTODI

Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării

Monica BABUC

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului

Liviu VOLCONOVICI

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.___ din ”___” _________

REGULAMENT
privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice
Capitolul I
Dispoziții generale
1.
Prezentul Regulament reglementează procedura de identificare,
desemnare și protecție antiteroristă a infrastructurii critice.
2.
Implementarea prezentului Regulament are drept scop asigurarea
procesului de planificare, organizare și realizare a măsurilor de protecție antiteroristă
a obiectivelor infrastructurii critice, prin utilizarea rațională a resurselor umane,
financiare și materiale, în dependență de nivelul de vulnerabilitate al acestora.
3.
Prevederile prezentului Regulament se aplică sectoarelor și
subsectoarelor prevăzute în Anexă.
4.
În sensul prezentului regulament se utilizează următorii termeni și
expresii principale:
infrastructură critică - element, sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe
teritoriul Republicii Moldova, care este esențial pentru menținerea funcțiilor vitale ale
societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale și economice a
persoanelor și a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la
nivel național ca urmare a incapacității de menținere a respectivelor funcții;
nomenclatorul național al infrastructurii critice – (în continuare - Nomenclator)
lista obiectivelor infrastructurii critice, elaborată în conformitate cu criteriile
subsectoriale și tipologia specifică. Nomenclatorul este elaborat și gestionat de Centrul
Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova;
operatori - ministerele, alte autorități sau instituții publice, precum și persoane
juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care au în
gestiunea lor obiective incluse în Nomenclatorul național al infrastructurii critice;
obiectiv al infrastructurii critice - obiectiv de importanţă vitală din domeniul
administraţiei publice, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice şi poştale,
de infrastructură, energetică, sfera social - economică, sănătăţii, cultural - educativă,
industrială, ecologică, sistemul informaţional al ţării în ansamblu, infrastructura
complexului militar şi de apărare al organelor de forţă, perturbarea sau distrugerea
căruia poate provoca un impact negativ pentru siguranța, securitatea, bunăstarea
socială și economică a statului, pierderi de servicii esențiale, pericol pentru viaţa,
sănătatea oamenilor şi efecte negative asupra mediului;
pașaport antiterorist – document complex care cuprinde informații despre
starea și nivelul de protecție ale obiectivului infrastructurii critice, eventualele
pericole și amenințări cu tentă teroristă în adresa obiectivelor din infrastructura critică
în caz de eventuale acte teroriste sau alte infracțiuni cu caracter terorist pe
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teritoriul Republicii Moldova. Modelul Pașaportului antiterorist se aprobă prin
ordin al directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova;
praguri critice - valori-limită stabilite în funcţie de gravitatea impactului,
perturbării sau al distrugerii unei infrastructuri şi care determină identificarea acesteia
ca infrastructura critică;
protecția antiteroristă a infrastructurii critice - ansamblu de măsuri de ordin
juridic, organizatoric, economico-financiar, ingineresc, de regim, operativ,
informativ, contrainformativ etc., întreprinse de autoritățile administrației publice, de
alte organizații și întreprinderi din cadrul infrastructurii critice, precum și de către alte
subdiviziuni, persoane special împuternicite de către acestea, care au drept scop
asigurarea funcționalității, continuității și integrității infrastructurii critice pentru a
descuraja, diminua și neutraliza o amenințare, un risc sau un punct vulnerabil;
servicii esențiale - acele servicii, facilități ori activități care sunt necesare
pentru a asigura un standard minim de trai și bunăstare a societății și a căror
degradare sau întrerupere a furnizării lor ar afecta semnificativ siguranța sau
securitatea populației și funcționarea instituțiilor statului;
test antiterorist – complex de măsuri cu caracter public și/sau secret realizate
de Serviciu de Informații și Securitate al Republicii Moldova în scopul verificării și
evaluării eficienței sistemului și mecanismului de protecție antiteroristă.
Capitolul II
Atribuţii în domeniul protecției infrastructurii critice
Secțiunea 1
Coordonarea națională
5.
Coordonarea la nivel național a activității de asigurare a protecției
antiteroriste a infrastructurii critice, în special, a măsurilor privind identificarea,
desemnarea și protecția obiectivelor infrastructurii critice, se realizează de către
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare - Serviciu).
6.
Cooperarea în domeniul protecției antiteroriste a infrastructurii critice se
va realiza prin intermediul Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și
Securitate al Republicii Moldova (în continuare - Centrul), care va constitui punctul
național de contact pentru operatori.
Secțiunea a 2-a
Responsabilităţi în domeniu protecției infrastructurii critice
7.
În calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii
terorismului, Centrului îi revin următoarele atribuții pe segmentul protecției
antiteroriste a infrastructurii critice:
a)
elaborează Programe naţionale privind protecția infrastructurii critice și
coordonează procesul de implementare a acestora;
b)
elaborează şi propune spre aprobare proiectul Planului de implementare
a programelor naționale privind protecția infrastructurii critice;
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c)
întreprinde măsuri de prevenire și combatere a amenințărilor de natură
extremist-teroristă la adresa infrastructurii critice;
d)
actualizează și gestionează Nomenclatorul național al infrastructurii
critice;
e)
implementează, actualizează și coordonează realizarea Planului de
implementare a Programelor naționale privind protecția infrastructurii critice;
f)
deține și gestionează baza de date a infrastructurii critice;
g)
remite din oficiu în adresa operatorilor extrase din Nomenclator, cu
indicarea categoriei de vulnerabilitate a obiectivelor din gestiune;
h)
asigură suportul necesar la completarea Pașaportului antiterorist și luarea
deciziilor pentru soluţionarea problemelor apărute în procesul de identificare,
desemnare și protecție antiteroristă a infrastructurii critice;
i)
elaborează și propune spre avizare proiecte de acte normative pentru
modificarea și completarea cadrului normativ național în domeniul protecției
antiteroriste a infrastructurii critice;
j)
elaborează ghiduri/manuale de proceduri și bune practici în domeniu;
k)
organizează instruiri specializate pentru operatori în domeniul asigurării
protecţiei antiteroriste a infrastructurii critice;
l)
verifică modul de îndeplinire de către operatori a obligațiilor stabilite
prin prezentul Regulament;
m)
realizează evaluarea și identificarea vulnerabilităților, riscurilor și
amenințărilor la adresa infrastructurii critice;
n)
verifică starea de protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii
critice și înaintează propunerile privind sporirea nivelului securității acestora;
o)
planifică și desfășoară teste antiteroriste la obiectivele infrastructurii
critice;
p)
organizează măsuri practice de verificare a nivelului de asigurare a
protecției fizice a infrastructurii critice (exerciții, antrenamente, etc.);
q)
emite, în limitele competențelor legale, prescripții obligatorii pentru
operatori, cu privire la măsurile necesare a fi întreprinse în vederea asigurării
securității antiteroriste la obiectivele aflate în gestiune;
r)
îndeplinește alte atribuții în domeniu, în conformitate cu legislația în
vigoare și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
9. Operatorii îndeplinesc următoarele atribuții:
a)
întreprind măsurile necesare în scopul executării prevederilor
prezentului Regulament;
b)
asigură procesul de realizare eficientă a ansamblului de măsuri de
protecție antiteroristă a obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea lor;
c)
desemnează o persoana responsabilă de asigurarea protecției antiteroriste
la fiecare obiectiv;
d)
asigură dotarea obiectivelor infrastructurii critice din gestiunea sa și
incluse în Nomenclator, cu Pașaport antiterorist şi Plan de pază;
e)
raportează anual și la orice solicitare a Centrului despre măsurile de
asigurare a protecției antiteroriste întreprinse (organizatorice, de procedură, practice,
inginerești, de instruire, etc.) la obiectivele infrastructurii critice din gestiune;
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f)
planifică în bugetul propriu resurse pentru organizarea și desfășurarea
activităților specifice în domeniul protecției infrastructurii critice;
g)
participă, la solicitarea Centrului sau din propria inițiativă, la activități de
instruire, planificare, consultative privind protecția obiectivelor infrastructurii critice
din gestiunea sa, desfășurate la nivel național și internațional.
10. Periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, operatorii efectuează
evaluarea riscurilor, amenințărilor și necesității de a îmbunătăți protecția antiteroristă
a obiectivelor din gestiune.
11. Persoana responsabilă de asigurarea protecției antiteroriste la obiectiv
are obligația de a informa Centrul și autoritățile publice responsabile despre orice
modificare survenită în asigurarea protecției antiteroriste a obiectivului.
Capitolul III
Identificarea, desemnarea și protecția obiectivelor infrastructurii critice
Secțiunea 1
Identificarea obiectivelor infrastructurii critice
12. Identificarea obiectivelor de infrastructură critică se efectuează de
operatori respectând următoarea consecutivitate:
a) etapa 1 - evaluarea preliminară prin stabilirea întrunirii condiţiilor prevăzute în
definiția de infrastructură critică, prevăzută la pct. 4, în coroborare cu
sectoarele de activitate prevăzute în Anexă la prezentul Regulament;
b) etapa 2 - aplicarea criteriilor subsectoriale şi pragurilor critice aferente
subsectorului infrastructurii critice din gestiune.
13. Pragurile critice aferente subsectorului infrastructurii critice sunt stabilite
de către operator de comun cu Centrul având la bază următoarele criterii:
a)
numărul de victime, evaluat în funcție de eventuale decese sau vătămări
în cazul perturbării sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică;
Impact
Populaţie afectată

Sever
>10,000

Ridicat
1000 – 10,000

Mediu
100 - 1000

Scăzut
<100

b)
impact economic, evaluat în funcție de importanța pierderilor economice
şi de servicii esențiale, producerea unor efecte negative asupra mediului, în cazul
perturbării sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică;
Impact
Economic

Sever
>100 mln. lei

Asupra mediului

nivel regional

Ridicat
10 mln. lei – 100
mln. lei
10 km2 - 100 km2

Mediu
1 mln. lei – 10
mln. lei
1 km2 - 10 km2

Scăzut
<1 mln. lei
< 1 km2

c)
efecte asupra populației evaluate în funcție de impactul asupra
perturbării vieții cotidiene, inclusiv pierderea de servicii esențiale în cazul perturbării
sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică.
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Impact
Perturbarea activităţii
sectorului şi restabilirea
serviciilor/tehnologic

Sever
6 luni - > un
an

Ridicat
o săptămână – 6
luni

Mediu
o zi – o
săptămână

Scăzut
<de o zi

Secțiunea a 2-a
Desemnarea infrastructurii critice
14. În urma procesului de identificare a potențialelor obiective, operatorii
înaintează Centrului un demers, în vederea desemnării acestora în calitate de
obiective ale infrastructurii critice. Procedura de identificare a potenţialelor obiective
şi de înaintare a demersurilor către Centru, poartă un caracter obligatoriu pentru toţi
operatorii.
15. Un potențial obiectiv care nu întruneşte condiţiile prevăzute la pct. 12 al
prezentului Regulament, nu poate fi considerat obiectiv al infrastructurii critice și
procedura în privința acestuia este încetată.
16. Centrul analizează demersurile operatorului şi se expune cu privire la
oportunitatea şi legalitatea desemnării obiectivelor identificate în calitate de
infrastructură critică şi includerea lor în Nomenclator.
17. Obiectivul este desemnat drept infrastructură critică şi inclus în
Nomenclator în urma stabilirii nivelului de vulnerabilitate al acestuia şi riscului de
săvârșire asupra lui a actului terorist sau altor infracțiuni cu caracter terorist.
18. Nivelul de vulnerabilitate al obiectivului se va stabili de către Centru în
baza unei Metodologii aprobate prin ordin al Directorului Serviciului de Informaţii şi
Securitate, concomitent cu prezentul Regulament.
19. Se stabilesc trei categorii de vulnerabilitate pentru obiectivele
infrastructurii critice:
a) nivel înalt - obiective expuse unui grad ridicat al riscului de săvârșire
asupra acestora a actelor teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist,
consecințele cărora vor determina apariția, la nivel național, a situațiilor excepționale,
stărilor de urgență, manifestate prin provocarea prejudiciilor atât pe plan intern, cât și
extern;
b) nivel mediu - obiective expuse unui grad mediu al riscului de săvârșire
asupra acestora a actelor teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist, manifestate
prin provocarea prejudiciilor la nivel regional (raional);
c) nivel minim - obiective în adresa cărora există posibilitatea de săvârșire a
actelor teroriste sau altor infracțiuni cu caracter terorist, consecințele cărora vor
determina apariția situațiilor excepționale cu caracter local.
20. În termen de 10 zile lucrătoare Centrul va remite în adresa operatorului
un răspuns despre acceptarea de desemnare a obiectivului drept infrastructură critică
şi includerea acestuia în Nomenclator sau refuzul motivat.
21. Operatorii informează conducerea obiectivului din gestiune despre
desemnarea acestuia în calitate de obiectiv al infrastructurii critice, în termen de 10
zile din momentul adoptării deciziei de includere în Nomenclatorul național al
infrastructurii critice.
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Secțiunea a 3-a
Protecția infrastructurii critice
22. Pentru asigurarea realizării eficiente a ansamblului de măsuri de
protecție antiteroristă, fiecare obiectiv inclus în Nomenclator va fi dotat cu Pașaport
antiterorist, în termen de 30 de zile din momentul includerii acestuia. Modelul
Paşaportului antiterorist este aprobat prin ordin al directorului Serviciului de
Informaţii şi Securitate.
23. Actualizarea Pașaportului antiterorist se va face odată la 3 ani sau în
următoarele cazuri:
a)
schimbarea destinației de bază a obiectivului infrastructurii critice;
b)
schimbarea adresei juridice a obiectivului infrastructurii critice;
c)
în cazul modificării construcției obiectivului infrastructurii critice.
24. În termen de 90 de zile de la desemnarea obiectivului drept parte
componentă a infrastructurii critice, operatorul remite pentru coordonare şi aprobare
în adresa Centrului Antiterorist Planul de pază a obiectivului.
25. Planul de pază a obiectivului este întocmit şi prezentat operatorului de
către persoana responsabilă de asigurarea protecției antiteroriste la obiectiv.
26. Modelul-tip al Planului de pază va fi aprobat prin ordin al Directorului
Serviciului de Informaţii şi Securitate.
27. Planul de pază este evaluat, testat, revizuit și actualizat de către
administrația obiectivului, periodic, la un interval de cel mult 2 ani.
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Anexa
la Regulament privind protecția
antiteroristă a infrastructurii critice
LISTA
sectoarelor, subsectoarelor infrastructurii critice și autorităților publice responsabile
Nr.
d/o
1.

Subsectorul

Autorități publice responsabile

a)
Activitățile de depozitare a petrolului și gazelor, inclusiv conductele;
b)
Transportul de energie electrică, gaze și petrol;
c)
Activitățile de distribuție a electricității, a energiei termice, gazului,
petrolului;
a)
Infrastructura rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;
b)
Sisteme de prelucrare, procesare și stocare a datelor, inclusiv a
serviciilor publice electronice;
c)
Infrastructuri de securitate informatică;
d)
Serviciul poștal universal;
a)
Furnizare de apă potabilă;
b)
Controlul calității apei;
c)
Îndiguirea și controlul calitativ al apei;

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile

Sectorul
Energetic

2.

Tehnologia
informației și
comunicații

3.

Alimentare cu apă

4.

Alimentația

5.

Sănătate

6.

Financiar

7.

Securitate națională

Asigurarea securității și siguranței alimentelor;
a)
b)
c)
d)

Asistența medicală;
Medicamente,vaccinuri, produse farmaceutice;
Biolaboratoare și bioagenți;
Sânge şi preparate sanguine;

a)
b)

Servicii de plăți/structuri aferente;
Sisteme financiare guvernamentale;

a)
b)

8.

Administrație

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale”
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale
Autoritățile administrației publice locale
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Ministerul Finanțelor
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile

Apărarea țării, ordinea publică și siguranță națională;
Managementul integrat al frontierelor;

a)
Serviciile și administrația;
b)
Administrare misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în statele
străine;
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Ministerul Apărării
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul de Informații și Securitate
Ministerul Justiției
Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Serviciul Vamal al Ministerului Finanţelor
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Autoritățile administrației publice centrale și locale

9.

Transporturi

10.

Industria chimică,
biologică, nucleară

11.

Locurile de
aglomerare în masă a
populației

a)
b)
c)
d)

Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile

Transportul auto;
Transportul feroviar;
Transportul aerian;
Transportul naval;

Producția, procesarea, depozitarea și utilizarea substanțelor explozibile,
chimice, biologice și materialelor nucleare și radioactive;
Locul de mare aglomerare a populaţiei, unde, în anumite circumstanței, pot
se află, concomitent, de la 50 persoane și mai mult.
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Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Autoritățile administrației publice centrale și locale
Persoane juridice, indiferent de forma de proprietate responsabile

