NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea
Sistemului național de alertă teroristă
Proiectul Sistemului național de alertă teroristă (în continuare SNAT) a fost
elaborat de către Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al
Republicii Moldova întru asigurarea realizării prevederilor art. 6, lit. d) a Hotărârii
Guvernului nr 1295 din 13 noiembrie 2006 și Legii nr. 120 din 21 septembrie 2017
cu privire la prevenirea și combaterea terorismului.
Scopul instituirii SNAT constă în prevenirea, descurajarea și combaterea
acțiunilor îndreptate spre pregătirea și realizarea activității teroriste pe teritoriul
Republicii Moldova.
Proiectul propus spre examinare cuprinde principiile de organizare și
funcționare a SNAT, procedura de stabilire a nivelelor de alertă, precum și sarcinile
și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu, pentru fiecare nivel de alertă.
Urmare a implementării, SNAT va spori eficiența sistemului național de
prevenire și reacționare în caz de pericol terorist sau de apariție a situațiilor de criză
teroristă.
Proiectul în cauză prevede gradarea situației de securitate antiteroristă în țară
în funcție de pericolele teroriste interne și cele regionale, sarcinile autorităților cu
atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, precum și recomandări
adresate populației în caz de alertă teroristă. Aceste aspecte sunt direcționate spre
organizarea și desfășurarea măsurilor necesare întru asigurarea securității
antiteroriste la toate nivelele.
Fiecare autoritate publică, la nivel central și local, va elabora/modifica
mecanisme și proceduri interne necesare pentru organizarea forțelor și resurselor în
conformitate cu acțiunile propuse la fiecare nivel de alertă.
Autoritățile vizate urmează să-și planifice în bugetele proprii resurse
financiare necesare realizării în limita competențelor a măsurilor, ce se impun ca
urmare a implementării SNAT.
La elaborarea conceptului SNAT s-a ținut cont atât de experiența unor state
ale Comunității Europene, precum România, Franța, cât și a Ucrainei și Federației
Ruse pe domeniul elaborării și implementării unor sisteme similare în țările lor.
În contextul dat a fost consultată legislația în domeniu a statelor vizate precum
și actele internaționale relevante după cum urmează:
1) Convenția internațională pentru combaterea terorismului cu utilizarea
explozivelor din 15.12.1997;
2) Convenția europeană pentru reprimarea terorismului din 27.01.1977;

3) Legea nr. 2017-1510 din 30.10.2017 (Franța) privind consolidarea
securității interne și lupta împotriva terorismului;
4) Decretul Președintelui nr. 851 din 14.06.2012 (Federația Rusă) privind
stabilirea nivelurilor de amenințare teroristă;
5) Legea nr. 535 din 11.12.2004 (România) privind prevenirea și combaterea
terorismului;
6) Hotărârea Guvernului nr. 92 din 18.02.2016 (Ucraina) privind Sistemul
unic statal de prevenire, reacționare și contracarare a atentatelor teroriste și
minimizarea consecințelor acestora.
Studierea modalității de aplicare a sistemelor de alertă teroristă de către statele
menționate, dar și a cadrului normativ național (cadrul juridic de bază servind Legea
nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului), a
permis în final elaborarea propriului SNAT, adaptat situației operative condiționate
de riscurile de natură extremist-teroristă la care este sau poate fi expusă Republica
Moldova.
Subsecvent celor expuse, promovarea proiectului în cauză reprezintă un
element indispensabil în cadrul activității de prevenire a terorismului și va contribui
substanțial la optimizarea politicii naționale antiteroriste.
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