
Traducere oficială 

ACORD 
privind schimbul de informaţii în cadrul Comunităţii Statelor Independente 

în domeniul luptei cu terorismul şi alte forme de manifestare violentă a 
extremismului, precum şi finanţarea acestora 

Guvernele statelor - membre ale Comunităţii Statelor Independente 
participante la prezentul Acord, numite în continuare Părţi, 

« 

conştientizând pericolul pe care îl reprezintă actele teroriste şi alte forme de 
manifestare violentă a extremismului, precum şi finanţarea acestora, 

conducându-se de principiile general recunoscute şi de normele dreptului 
internaţional, de documentele adoptate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
Comunităţii Statelor Independente, de prevederile legislaţiei statelor Părţi, în 
domeniul luptei cu diverse manifestări ale terorismului şi extremismului, precum şi 
cu finanţarea acestora, 

bazându-se pe Acordul de cooperare a statelor - membre ale Comunităţii 
Statelor Independente în lupta cu terorismul din la 4 iunie 1999, pe Acordul statelor 
- membre ale Comunităţii Statelor Independente privind contracararea legalizării 
(spălării) veniturilor ilicite şi finanţării terorismului, din 5 octombrie 2007, precum 
şi pe alte tratate internaţionale în domeniul luptei cu terorismul şi altor forme de 
manifestare violentă a extremismului, 

luând în consideraţie Concepţia de cooperare a statelor - membre ale 
Comunităţii Statelor Independente în lupta cu terorismul şi alte forme de manifestare 
violentă a extremismului, din 26 august 2005, 

exprimând dorinţa de consolidare în continuare a cooperării interstatale 
privind schimbul de informaţii în domeniul combaterii terorismului şi altor forme de 
manifestare violentă a extremismului, precum şi a finanţării acestora, 

dorind să-şi acorde reciproc o asistenta mai extinsă şi să sporească eficienţa 
cooperării în acest domeniu, 

au convenit următoarele: 



domeniul luptei cu terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, 
precum şi finanţării acestora; 

sistem informaţional - ansamblul de mijloace organizate şi ordonate, care 
realizează anumite acţiuni tehnologice prin intermediul proceselor informaţionale, 
destinate soluţionării unor sarcini funcţionale concrete; 

organe competente - organe ale statelor - membre la prezentul Acord, 
responsabile de realizarea prezentului Acord; 

organe ale CSI - organe, constituite în ordinea prevăzută de Statutul 
Comunităţii Statelor Independente din 22 ianuarie 1993 şi de alte documente ale 
Comunităţii Statelor Independente, cu competente în domeniul luptei cu terorismul 
şi alte manifestări violente ale extremismului, precum şi a finanţării acestora; 

regim juridic al sistemelor informaţionale - reguli normative stabilite, care 
determină statutul, domeniul de reglementare, ordinea de formare, funcţionare şi 
exploatare a sistemelor informaţionale, precum şi ordinea de manipulare a 
informaţiei cuprinse în sistemele informaţionale, dreptul de proprietate asupra 
informaţiei, categoria informaţiei după nivelul de acces şi regulile de protecţie a 
informaţiei; 

proprietarul informaţiei şi a sistemelor informaţionale - organul 
competent sau organul CSI, care realizează împuternicirile de posesie, utilizare, 
dispoziţie a informaţiei şi sistemelor informaţionale, inclusiv dreptul de a stabili 
regimul juridic al sistemelor informaţionale, în volumul stabilit de legislaţia statelor 
- membre la prezentul Acord (tratate internaţionale, adoptate în cadrul Comunităţii 
Statelor Independente); 

posesorul informaţiei şi a sistemelor informaţionale - organul competent 
sau organul CSI, care realizează împuternicirile de posesie, utilizare şi dispoziţie a 
informaţiei şi sistemelor informaţionale, în volumul determinat de proprietar; 

utilizator - organul competent sau organul CSI, care se adresează 
proprietarului sau posesorului informaţiei şi a sistemelor informaţionale pentru 
obţinerea serviciilor informaţionale necesare; 

schimb de informaţii - transmiterea şi (sau) primirea informaţiilor de către 
organele competente şi (sau) de către organele CSI, precum şi 
acestea a serviciilor informaţionale, inclusiv cu utilizarea sistem 

2 



sistem informaţional interstatal - sistem implicat în schimburi 
informaţionale interstatale, care aparţine organelor CSI, organelor competente cu 
drept de proprietate, posesie şi utilizare comună (generală). 

/V 

In prezentul Acord, termenii privind transmiterea, utilizarea şi protecţia 
informaţiei secrete se utilizează în sensul determinat de Acordul privind protecţia 
informaţiei secrete în cadrul Comunităţii Statelor Independente, din 25 octombrie 
2013. 

« 

Articolul 2 

Obiectul prezentului Acord îl constituie asigurarea schimbului de informaţii 
în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul luptei cu terorismul şi alte 
forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi finanţarea acestora. 

Articolul 3 

Fiecare Parte îşi realizează obligaţiile în conformitate cu prezentul Acord, în 
corespundere cu principiul suveranităţii, neamestecului în afacerile interne ale altui 
stat şi cu legislaţia naţională. 

Nici o prevedere din prezentul Acord nu împuterniceşte Părţile cu dreptul de 
a dispune de jurisdicţia şi funcţiile, care se includ exclusiv în competenţa celeilalte 
Părţi. 

Articolul 4 

Părţile se obligă să asigure: 
- schimbul de informaţii cu titlu gratuit, în ordinea stabilită de prezentul Acord; 
- realizarea regimului juridic al sistemelor informaţionale, inclusiv a celor 

interstatale; 
- protecţia informaţiei secrete, utilizată în procesul schimbului de informaţii, în 

ordinea prevăzută de legislaţia statelor Părţi, de Acordul privind asigurarea reciprocă 
a protecţiei secretelor interstatale, din 22 ianuarie 1993, de Acordul privind protecţia 
informaţiei secrete în cadrul Comunităţii Statelor Independente, din 25 octombrie 
2013, de Regulile privind manipularea cu informaţia secretă în organele Comunităţii 
Statelor Independente, aprobate prin Decizia Consiliului şefilor de state ale 
Comunităţii Statelor Independente, din 25 octombrie 2013, de alte acorduri 
internaţionale încheiate de Părţi privind protecţia reciprocă a unor asemenea date. 

Transmiterea informaţiei secrete în contextul prezentului Acord şe-fealizează 
în corespundere cu legislaţia statelor Părţi în fiecare caz concret'^ reîeşind din 

... . ' ' 
propriile interese. / f r ^ 

Articolul 5 



Părţile determină lista organelor competente responsabile de schimbul de 
informaţii în baza prezentului Acord. Informaţia despre organele competente se 
expediază depozitarului la momentul predării spre păstrare a notificării privind 
îndeplinirea procedurilor interne, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului 
Acord. Despre modificările în lista organelor competente fiecare Parte, în decurs de 
o lună, informează în scris depozitarul. 

Schimbul de informaţii poate fi realizat pe căi diplomatice, prin intermediul 
serviciului de curieri speciali sau în alt mod, consimţit de către organele competente, 
precum şi cu utilizarea sistemelor informaţionale, inclusiv interstatale. 

Informaţia, destinată pentru realizarea schimbului, în dependenţă de tipul 
purtătorilor de informaţie poate fi transmisă în formă materială (pe hârtie) sau 
electronică. 

Organele competente şi (sau) organele CSI pot primi informaţia de la 
posesorul şi proprietarul acesteia: 

în baza solicitărilor unice cu privire la existenţa şi conţinutul datelor 
disponibile în sistemul informaţional; 

în baza solicitărilor permanente în măsura acumulării informaţiilor 
corespunzătoare; 

prin informarea din propria iniţiativă privind parvenirea informaţiei 
corespunzătoare; 

Informaţia, primită în baza prezentului Acord, se pune la dispoziţie cu condiţia 
că aceasta nu va fi utilizată în alte scopuri, decât în acele pentru care a fost transmisă. 

a) denumirea organului competent solicitant, a celui solicitat sau a 
organului CSI; 

b) obiectul şi temeiul solicitării; 
c) descrierea conţinutului informaţiei solicitate; 
d) scopul utilizării informaţiei solicitate; 
e) alte date, necesare pentru executarea acesteia. — — 
2. Organul competent solicitat sau organul CSI inJ mul 

Articolul 6 

Articolul 7 

Articolul 8 

1. In solicitarea de primire a informaţiei se indică: 



a) măsurile întreprinse pe marginea solicitării, precum şi despre rezultatele 
acestora; 

b) refuzul, amânarea şi (sau) condiţiile executării solicitării (parţial), cu 
indicarea cauzei. 

3. Organul competent solicitat poate refuza executarea solicitării, dacă 
aceasta contravine intereselor statului şi (sau) legislaţiei naţionale sau 
angajamentelor internaţionale, precum şi dacă solicitarea nu corespunde 
prevederilor prezentului Acord. 

4. Organul competent solicitat sau organul CSI nu va divulga informaţia 
referitor la transmiterea solicitării fără acordul prealabil în scris al organului 
competent solicitant sau al organului CSI. 

Articolul 9 

Părţile pot să participe la crearea sistemelor informaţionale interstatale pentru 
organizarea schimbului de informaţii în contextul prezentului Acord. 

Transmiterea informaţiei secrete din sistemul informaţional naţional 
organului competent al altei Părţi sau organului CSI, precum şi asigurarea acestora 
cu dreptul de utilizator al sistemului informaţional naţional, se realizează doar în 
privinţa acelei informaţii secrete, decizia privind transmiterea căreia a fost adoptată 
în conformitate cu legislaţia naţională a statului, organul competent al căruia este 
proprietarul sistemului informaţional naţional. 

Determinarea regimului juridic al sistemelor informaţionale interstatale ale 
Părţilor, participante la crearea acestora, se pune în sarcina organului competent sau 
a organului CSI desemnat de acestea, căruia i se deleagă dreptul şi împuternicirile 
de posesor la sistemului informaţional interstatal. 

Regimul juridic al sistemelor informaţionale interstatale care conţin informaţii 
secrete, trebuie să cuprindă măsuri de protecţie a informaţiilor secrete, prevăzute de 
Acordul privind protecţia informaţiei secrete în cadrul Comunităţii Statelor 
Independente din 25 octombrie 2013. 

Articolul 10 

Sistemul informaţional interstatal în domeniul luptei cu terorismul şi alte 
forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi finanţarea acestora, este 
Banca specializată de date a Centrului Antiterorist al 
Comunităţii Statelor Independente (în continuare - Banca 
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Regimul juridic al Băncii specializate de data este determinat de către 
Consiliul conducătorilor organelor de securitate şi serviciilor speciale ale statelor -
membre ale Comunităţii Statelor Independente. 

Articolul 11 

Coordonarea măsurilor privind formarea, exploatarea şi funcţionarea Băncii 
specializate de date şi desfăşurarea consultaţiilor (negocierilor) necesare se 
efectuează de către Centrul Antiterorist al statelor - membre ale Comunitătii Statelor 

j 

Independente. 
Centrul Antiterorist al statelor - membre ale Comunitătii Statelor 

» 

Independente stabileşte contacte directe cu organele competente şi organele CSI, 
responsabile, conform legislaţiei statelor Părţi şi tratatelor internaţionale în cadrul 
Comunităţii Statelor Independente de formarea şi utilizarea sistemelor 
informaţionale, inclusiv interstatale. 

consultări comune, fac schimb de acte normative, precum şi înfăptuiesc alte forme 
de cooperare. 

Prezentul Acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor fiecărei dintre 
Părţi, care decurg din alte acorduri internaţionale la care este parte. 

Prezentul Acord nu limitează dreptul Părţilor de a încheia alte acorduri 
internaţionale în domenii ce constituie obiectul prezentului Acord şi nu contravine 
scopurilor acestuia. 

Aspectele litigioase apărute pe parcursul aplicării şi interpretării prezentului 
Acord, vor fi soluţionate pe calea consultărilor şi negocierilor între organele 
competente ale Părţilor interesate. 

Prin acordul Părţilor, în prezentul Acord pot fi introduse modificări şi 
completări, parte integrantă a acestuia, care se perfectea2 

Articolul 12 
/V 

In scopul realizării prezentului Acord, organele competente desfăşoară 

Articolul 13 

Articolul 14 

Articolul 15 

corespunzător. 

Articolul 16 
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Prezentul Acord intră în vigoare după expirarea a 30 de zile de la data primirii 
de către depozitar a celei de-a treia înştiinţare despre îndeplinirea de către Părţile 
semnatare, a procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia. 

Pentru Părţile, care au îndeplinit procedurile interne mai târziu, prezentul Acord 
va intra în vigoare la expirarea a 30 de zile de la data primirii de către depozitar a 
documentelor corespunzătoare. 

Articolul 17 « 

După intrarea în vigoare, prezentul Acord este deschis pentru aderare oricărui 
stat-membru al Comunităţii Statelor Independente, prin transmiterea documentelor 
de aderare în adresa depozitarului. 

Pentru statele care vor adera, Acordul intră în vigoare la expirarea a 30 de zile 
din momentul primirii de către depozitar a documentelor de aderare. 

Articolul 18 

Prezentul Acord se încheie pe un termen nedeterminat. Fiecare dintre Părţi este 
în drept să denunţe prezentul Acord, expediind în adresa depozitarului o înştiinţare 
în scris despre intenţia sa, nu mai târziu de 6 luni până la denunţare, soluţionând 
angajamentele financiare şi de altă natură, care au apărut pe durata acţiunii 
Acordului. 

Articolul 19 

La realizarea cooperării în contextul prezentului Acord, limba de lucru o 
reprezintă limba rusă. 

întocmit în oraşul Taşkent, la „3" noiembrie 2017, într-un exemplar autentic 
în limba rusă. Exemplarul autentic este păstrat la Comitetul Executiv al Comunităţii 
Statelor Independente, care va expedia în adresa fiecărui stat semnatar al prezentului 
Acord, copia certificată. 

Pentru Guvernul 
Republicii Azerbaidjan 

Pentru Guvernul 
Republicii Armenia 

Pentru Guvernul 
Republicii Belarus 

Pentru Guvernul 
Republicii Kazahstan 

Pentru Guvernul 
Federaţiei Ruse 

Pentru Guvernul 
Republicii Tadjikistan 

Pentru Guv 
Turkmenista 

Pentru Guvernul 
Republicii Uzbekis 



Pentru Guvernul 
Republicii Kîrgîze 

Pentru Guvernul 
Republicii Moldova 

Pentru Guvern 
Ucrainei 
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REZERVA 

Republicii Armenia 
la Acordul privind schimbul de informaţii în cadrul Comunităţii Statelor 

Independente în domeniul luptei cu terorismul şi alte forme de manifestare 
violentă a extremismului, precum şi cu finanţarea acestora 

Pentru Republica Armenia prevederile prezentului Acord intră în vigoare 
după ratificare de către Adunarea Naţională a Republicii Armenia. 

Prim-ministrul 
Republicii Armenia 
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