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Proiect 

Traducere neoficială 

 

Aprobat 

Prin Hotărârea Consiliului șefilor de state al Comunității 

Statelor Independente „Cu privire la Programul de colaborare 

a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în 

combaterea terorismului și extremismului pentru anii 2023-

2025” 

din „___” ______________ 20___ 

 

PROGRAMUL 

de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente 

în combaterea terorismului și extremismului pentru anii 2023-2025 
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BULETINUL PROGRAMULUI 

 

Denumirea Programul de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea 

terorismului și extremismului pentru anii 2023-2025 (în continuare - Programul) 

Autorii principali Centrul Antiterorist al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, statele-membre ale 

Comunității Statelor Independente (în continuare - CSI) 

Executorii principali Statele-membre ale CSI, organele CSI (conform competențelor) 

Scopuri și obiective Scopul Programului: 

consolidarea și extinderea colaborării statelor-membre ale CSI în domeniul combaterii terorismului 

și extremismului, inclusiv asigurarea realizării prevederilor Concepției de cooperare a statelor-

membre ale CSI în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestare a 

extremismului din 26 august 2005 

Obiectivele Programului: 

- optimizarea mecanismelor organizatorico-juridice de cooperare în domeniul combaterii 

terorismului și extremismului; 

- pregătirea și desfășurarea măsurilor comune și/sau coordonate de prevenire, identificare, 

contracarare și investigare a infracțiunilor cu tentă teroristă și extremistă; 

- asigurarea informativ-analitică și științifică a activității realizate de statele-membre ale CSI în 

domeniul combaterii terorismului și extremismului; 

- pregătirea cadrelor organelor competente ale statelor-membre ale CSI antrenate în combaterea 

terorismului și extremismului. 
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Termenul de realizare Anii 2023 - 2025   

Lista măsurilor principale, 

executorii, termenele de realizare 
Măsuri organizatorico-

juridice 
Statele-membre ale CSI, organele CSI 2023–2025 

Măsuri organizatorico-

practice  
Statele-membre ale CSI., organele CSI 2023–2025 

Activitatea informațional-

analitică și științifică 
Statele-membre ale CSI, organele CSI 2023–2025 

Asigurarea cu personal Statele-membre ale CSI, organele CSI 2023–2025 

Asigurarea financiară Statele-membre ale CSI, organele CSI 2023–2025 

Mecanismul de control Statele-membre ale CSI, organele CSI Anual 

Volumul și sursele principale de 

finanțare, destinația resurselor 

financiare 

Finanțarea măsurilor comune ale Programului se efectuează de către statele-membre ale 

CSI cointeresate, pe bază de înțelegere în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual 

în bugetele naționale pentru asigurarea activității ministerelor şi instituțiilor competente, 

precum și din contul mijloacelor extrabugetare, atrase în conformitate cu legislația 

statelor-membre ale CSI 

Rezultatele scontate Sporirea eficienței mecanismelor de cooperare dintre statele-membre ale CSI în domeniul 

combaterii terorismului și extremismului 

Controlul executării Controlul executării Programului se pune în sarcina statelor-membre ale CSI și organelor 

statutare ale CSI în limita competenței lor 
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Lista de abrevieri: 

 

AIP Adunarea Interparlamentară a statelor-membre ale CSI 

BCCCO Biroul de coordonare a combaterii crimei organizate și altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI 

BSD Banca specializată de date a CAT CSI  

BUD Banca unificată de date a organelor de securitate și serviciilor speciale ale statelor-membre ale CSI 

CAT CSI Centrul Antiterorist al statelor-membre ale CSI 

CCIP Consiliul conducătorilor Instituțiilor penitenciare ale statelor-membre ale CSI 

CCOM Consiliul conducătorilor organelor de migrație ale statelor-membre ale CSI 

CCOSSS Consiliul conducătorilor organelor de securitate și serviciilor speciale ale statelor-membre ale CSI 

CCPG Consiliul coordonator al procurorilor generali ai statelor-membre ale CSI 

CCSIF Consiliul conducătorilor subdiviziunilor de informații financiare ale statelor-membre ale CSI 

CCT Consiliul Coordonator în domeniul Transporturilor al statelor-membre ale CSI 

CCTG Consiliul comandanților trupelor de grăniceri 

CE CSI Comitetul Executiv al CSI 

CIA Comitetul interstatal de aviație 

CMA Consiliul miniștrilor apărării ai statelor-membre ale CSI 

CMAI Consiliul miniștrilor afacerilor interne ai statelor-membre ale CSI 

Consiliul informațional Consiliul conducătorilor agențiilor informaționale de stat ale CSI 

Consiliul TELERADIO Consiliul conducătorilor instituțiilor teleradio de stat și publice ale statelor-membre ale CSI 

CSI Comunitatea Statelor Independente 

CȘSD CCSV Comitetul șefilor subunităților de drept al Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor-membre ale CSI 

CTRI „МИР” Compania teleradio interstatală „МИР” 

SII Sistemul informațional internațional în domeniul contracarării terorismului 
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Programul este elaborat în vederea executării punctului 1.1.1 al Programului de colaborare a statelor-membre ale Comunității 

Statelor Independente în combaterea  terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2020-2022, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului șefilor de state al CSI din 11 octombrie 2019. 

Aprobarea Programului este determinată de necesitatea asigurării unei cooperări eficiente dintre statele-membre ale CSI pe 

segmentul contracarării provocărilor și riscurilor contemporane de natură teroristă și extremistă. 

Complexul de măsuri, prevăzute de Program, se bazează pe prevederile Acordului de colaborare a statelor-membre ale CSI 

în combaterea terorismului din 4 iunie 1999, Concepției privind colaborarea satelor membre ale CSI în combaterea terorismului și 

altor forme violente de manifestare a extremismului din 26 august 2005, Acordului dintre statele-membre ale CSI în domeniul 

combaterii legalizării (spălării) veniturilor, obținute pe cale infracțională, și finanțării terorismului din 05 octombrie 2007, 

Acordului cu privire la crearea și activitatea grupelor operative de investigații comune pe teritoriul statelor-membre ale CSI din 16 

octombrie 2015, Concepției de cooperare a statelor-membre ale CSI în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor, 

obținute pe cale infracțională, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă din 11 octombrie 2017, 

Acordului dintre statele-membre ale CSI privind schimbul de informații în domeniul luptei cu terorismul și altor forme violente de 

manifestare a extremismului, precum și a finanțării acestora din 03 noiembrie 2017, Conceptului de dezvoltare ulterioară a CSI și 

Planului de realizare a acestuia din 18 decembrie 2020. 

La elaborarea Programului au fost luate în considerație principiile unanim acceptate și normele dreptului internațional, 

inclusiv Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, obligațiile internaționale ale statelor-membre ale CSI și legislația 

lor națională, precum și starea, tendințele și dinamica dezvoltării situației în domeniul combaterii terorismului și extremismului pe 

teritoriul statelor-membre ale CSI și în lume. 
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Denumirea măsurii Termenul de 

executare 

Executorii1 

 

1 2 3 

1. MĂSURI ORGANIZATORICO-JURIDICE 

1.1. A continua elaborarea și implementarea în cadrul CSI a prevederilor acordurilor 

internaționale și a altor acte normative în domeniul contracarării terorismului și extremismului. 2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

1.2. A continua perfecționarea actelor legislative-model în domeniul combaterii terorismului și 

extremismului, inclusiv:  
2023–2025 

AIP, organele CSI 

(conform 

competențelor), statele-

membre ale CSI, 

1.2.1. A elabora proiect de act legislativ-model în domeniu contracarării utilizării sistemelor 

autonome și robotizate în scopuri teroriste 

2024 

AIP, CCOSSS, CAT 

CSI, organele CSI 

(conform 

competențelor), statele-

membre ale CSI, 

organizația de bază a CSI 

de cercetare a 

problemelor în domeniul 

contracarării terorismului 

și altor manifestări de 

extremism 

1.2.2. A elabora proiect de Comentariu la act legislativ-model pentru statele-membre ale CSI 

”Cu privire la securitatea publică” 

2025 

AIP, statele-membre ale 

CSI, organele CSI 

(conform 

competențelor), 

organizația de bază a CSI 

de cercetare a 

problemelor în domeniul 

contracarării terorismului 

și altor manifestări de 

extremism 

                                                           
1 Primul în coloniţa „Executorii” se indică organul care realizează rolul de organizator al executării măsurii, coexecutorul în limita competenței 
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1.2.3. A elabora modificări la actul legislativ-model „Cu privire la contracararea terorismului” 

 

2024 

AIP, CAT CSI, statele- 

membre ale CSI, 

organizația de bază a CSI 

de cercetare a 

problemelor în domeniul 

contracarării terorismului 

și altor manifestări de 

extremism 

1.2.4. A elabora Recomandări cu privire la realizarea măsurilor administrativ-juridice, 

înfăptuite de către organele statelor-membre ale CSI cu competențe în domeniul asigurării 

securității antiteroriste 

2025 

AIP, CAT CSI, statele-

membre ale CSI, 

organizația de bază a CSI 

de cercetare a 

problemelor în domeniul 

contracarării terorismului 

și altor manifestări de 

extremism 

1.3. A continua armonizarea legislațiilor naționale ale statelor-membre ale CSI, ținând cont de 

prevederile acordurilor internaționale, obligațiile internaționale ale statelor-membre ale CSI și 

actele legislative-model ale CSI în domeniul combaterii terorismului și extremismului 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

AIP 

1.4. A efectua monitorizarea implementării actelor legislative-model ale CSI în domeniul 

combaterii terorismului și extremismului 
Permanent 

AIP, statele-membre ale 

CSI, CAT CSI 

1.5. A elabora proiectul Programului de colaborare a statelor-membre ale CSI în combaterea 

terorismului și extremismului pentru următoarea perioadă de durată medie 
2024 

CAT CSI, CCOSSS, 

statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor), 

2. MĂSURI ORGANIZATORICO-PRACTICE 

2.1. A continua schimbul de informații și desfășurarea măsurilor coordonate și/sau comune, 

orientate spre: 

  

2.1.1. Prevenirea, depistarea, și contracararea:   

2.1.1.1. diseminării ideologiilor terorismului și extremismului, instigărilor la acestea, apelurilor 

publice de desfășurare a activității teroriste și extremiste, justificarea terorismului și 

extremismului 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCOSSS, CAT CSI, 

CMAI, BCCCO, CCIP, 

CCPG,  
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2.1.1.2. tentativelor de pătrundere pe teritoriul statelor-membre ale CSI a grupurilor și 

persoanelor care au beneficiat de instruire în scop terorist sau extremist, sau care au participat la 

acțiuni de luptă de partea formațiunilor teroriste pe teritoriul țărilor terțe 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCOSSS, CAT CSI, 

CMAI, BCCCO, CCTG, 

CCOM, CCPG, CCSIF 

2.1.1.3. activității persoanelor fizice și juridice, care participă la finanțarea terorismului, acordă 

asistență organizațiilor teroriste și extremiste prin suplimentarea și perfecționarea bazei lor 

tehnico-materiale, precum și canalelor și surselor de susținere a terorismului și extremismului 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCSIF, CCOSSS, CAT 

CSI, CȘSD CCSV, 

CCPG 

2.1.1.4. circulației ilegale pe teritoriul statelor-membre ale CSI a armamentului, munițiilor, 

substanțelor și dispozitivelor explozive; substanțelor chimice cu efect puternic, biologice, toxice, 

radioactive și materialelor nucleare, altor obiecte, mijloace și resurse de comitere a infracțiunilor 

cu tentă teroristă și extremistă 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCOSSS, CAT CSI, 

CMAI, BCCCO, CCTG, 

CȘSD CCSV, CCPG, 

CCT 

2.1.1.5. activității organizațiilor teroriste și extremiste, cât și a persoanelor afiliate acestora, ce 

au drept scop pregătirea și comiterea actelor teroriste și extremiste, atragerea în activitatea 

teroristă și extremistă a persoanelor, ce locuiesc pe teritoriul țărilor membre ale CSI, inclusiv 

pentru participare în acțiuni de luptă pe teritoriul țărilor terțe, în componența organizațiilor 

teroriste și extremiste, precum și formațiunilor paramilitare ilegale 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCOSSS, CAT CSI, 

CMAI, BCCCO, CCPG, 

CCIP, CCTG, CCSIF  

2.1.2. prevenirea utilizării sau amenințării de utilizare a infrastructurii critice informaționale ale 

statelor-membre ale CSI în scopul comiterii infracțiunilor teroriste și extremiste 2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor), 

2.1.3. asigurarea securității obiectivelor infrastructurii critice din sectorul de transport și termo-

energetic împotriva riscurilor teroriste și extremiste 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCT, CIA, CCOSSS, 

CAT CSI, CMAI, 

CCPG, CCTG 

2.1.4. identificarea în centrele de plasament temporar, izolatoare, instituțiile penitenciare ale 

statelor-membre ale CSI a persoanelor, anunțate în căutare interstatală și internațională pentru 

comiterea infracțiunilor cu tentă teroristă și extremistă, și pasibili de extrădare 

Anual 

Statele-membre ale CSI, 

CCIP, CAT CSI, CCPG 

2.1.5. căutarea, arestarea și extrădarea persoanelor, anunțate în căutare interstatală pentru 

comiterea infracțiunilor cu tentă teroristă și extremistă, inclusiv în cadrul organizațiilor teroriste 

și extremiste, precum și formațiunilor paramilitare ilegale pe teritoriul țărilor terțe, aflate în 

statele-membre ale CSI 

Anual 

Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, CMAI, 

BCCCO, CCPG, CCTG, 

CCOM, CCSIF 
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2.1.6. identificarea și arestarea autorilor și diseminatorilor de comunicate anonime false privind 

comiterea sau pregătirea infracțiunilor legate de activitatea teroristă pe teritoriul statelor-membre 

ale CSI 2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCOSSS, CAT CSI, 

CMAI, BCCCO, CCPG, 

CCIP, CCOM, CCT, 

CIA 

2.1.7. depistarea și blocarea itinerarelor de deplasare pe teritoriul statelor-membre ale CSI a 

membrilor grupărilor teroriste și extremiste, precum și a persoanelor afiliate acestora, inclusiv cu 

utilizarea canalelor de migrației ilegală 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCOSSS, CAT CSI, , 

CMAI, BCCCO, CCOM, 

CCTG, CCPG, CCSIF 

2.2. Organizarea cu participarea părților interesate și în coordonare cu CAT al CSI a 

următoarelor evenimente: 
 

 

2.2.1. Consfătuirea conducătorilor (șefilor statului-major) centrelor antiteroriste naționale ale 

statelor-membre ale CSI 
Anual 

CAT CSI, CCOSSS, 

Statele-membre ale CSI, 

2.2.2. Exercițiul antiterorist comun (EAC) cu utilizarea sistemelor informaționale internaționale 

de uz comun, cu desfășurarea în prealabil a cursului practic (sub formă de trening) în vederea 

perfecționării mecanismelor de coordonare a interacțiunii organelor competente ale statelor-

membre ale CSI la desfășurarea măsurilor comune de contracarare a terorismului și 

extremismului 

 

 

2.2.2.1. Pe teritoriul Republicii Kârgâze 

2023 

Republica Kârgâzstan, 

CAT CSI, CCOSSS, 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

2.2.2.2. Pe teritoriul Republicii Uzbekistan 

2024 

Republica Uzbekistan, 

CAT CSI, CCOSSS, 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

2.2.2.3. Pe teritoriul Republicii Tadjikistan 

2025 

Republica Tadjikistan, 

CAT CSI, CCOSSS, 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 
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2.2.3. Întrunirea conducătorilor subdiviziunilor specializate în contracararea terorismului ale 

organelor de securitate, serviciilor speciale și organelor de ocrotire a normelor de drept ale 

statelor-membre ale CSI 

Anual 

CAT CSI, CCOSSS, 

Statele-membre ale CSI 

2.2.4. Consultări regionale la nivel de experți din cadrul subdiviziunilor specializate în 

contracararea terorismului ale organelor de securitate, serviciilor speciale și organelor de ocrotire 

a normelor de drept ale statelor-membre ale CSI 

Anual 

CAT CSI, CCOSSS, 

Statele-membre ale CSI 

2.3. Desfășurarea exercițiilor în vederea eficientizării acțiunilor comune de prevenire și 

contracarare a actelor de intervenție ilicită în activitatea sectorului de transport, precum și de 

lichidare a consecințelor acestora 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CCT, CAT CSI, organele 

CSI (conform 

competențelor) 

2.4. Continuarea practicii de examinare în cadrul ședințelor organelor CSI (și structurile 

specializate ale acestora) a subiectelor actuale în domeniul contracarării terorismului și 

extremismului 2023–2025 

CCOSSS, CAT CSI, 

CMAI, BCCCO, CCTG, 

CMA, CCT, CIA, 

CCPG, CCIP, CCSIF, 

CCOM 

2.5. Menținerea și dezvoltarea interacțiunii cu structurile internaționale și organele de drept ale 

statelor, ce nu fac parte din CSI, precum și utilizarea capacităților acestora în scopul dezvoltării 

cooperării în domeniul combaterii terorismului și extremismului 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, organele CSI 

(conform competențelor) 

2.6. Organizarea și desfășurarea cu participarea părților interesate a următoarelor evenimente:   

2.6.1. Exercițiu comun „Comunitatea de Luptă”, cu trageri de luptă a trupelor Forțelor aeriene 

(Apărării antiaeriene, Forțelor Aeriene și Apărării antiaeriene, Forțelor apărării aeriene) din 

cadrul forțelor armate din statele-membre ale CSI, inclusiv cu testarea capacităților de 

contracarare a terorismului 

 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CMA, CCOSSS, CAT 

CSI 

2.6.2. Antrenament comun de testare a capacităților operatorilor de serviciu ale forțelor de apărare 

antiaeriană din statele-membre ale CSI la primirea semnalului de deturnare a aeronavei în zbor 
Anual 

Statele-membre ale CSI, 

CMA, CIA, organele 

CSI (conform 

competențelor) 

2.7. A continua practica de creare în cadrul comandamentelor de asigurare a securității în cadrul 

evenimentelor internaționale sportive și de alt gen, a grupurilor de experți, constituite din 

colaboratori ai organelor competente ale statelor-membre ale CSI, organelor CSI, și, la necesitate, 

din reprezentanți ai structurilor internaționale cu competențe în domeniul combaterii terorismului 

și extremismului 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, organele CSI 

(conform competențelor) 

2.8. A mediatiza în surse mass-media și alte resurse informaționale subiecte de cooperare dintre 

statele-membre ale CSI în domeniul luptei împotriva terorismului și extremismului 
2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CTRI „МИР”, Consiliul 
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informațional, Consiliul 

TELERADIO, CAT CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

2.9. A desfășura, cu antrenarea societății civile și surselor media, măsuri de contracarare a 

proceselor de radicalizare a populației din statele-membre ale CSI și formare a sentimentului de 

respingere a ideologiilor extremiste și teroriste, inclusiv: 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, organele CSI 

(conform competențelor) 

2.9.1. Elaborarea unui mecanism coordonat de eliminare/blocare a contentului ilegal din rețele de 

socializare, platforme de comunicare și hosting-uri 2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, organele CSI 

(conform competențelor) 

2.9.2. Schimbul de materiale mediatice, care discreditează activitatea formațiunilor teroriste și 

extremiste, liderii și membrii activi ai acestora, publicările/mesajele lor în surse media și Internet 

2023–2025 Statele-membre ale CSI, 

CTRI „МИР”, Consiliul 

informațional, Consiliul 

TELERADIO, organele 

CSI (conform 

competențelor) 

2.10. A desfășura de comun cu organizațiile internaționale de profil și parlamentare conferințe 

parlamentare cu genericul contracarării terorismului și extremismului 

2023 

2025 

AIP 

3. ACTIVITATEA INFORMAȚIONAL-ANALITICĂ 

3.1. A continua schimbul informațional pe subiecte actuale de combatere a terorismului și 

extremismului, inclusiv: 

2023–2025 Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 3.1.1. Despre amenințări și fapte de comitere a atacurilor teroriste și/sau extremiste pe teritoriile 

statelor-membre ale CSI 

3.1.2. Despre metodele de influență informațională asupra conștiinței publice, utilizate de către 

formațiunile teroriste și extremiste, având drept scop escaladarea tensiunilor sociale, incitarea la 

ură pe motive naționale și religioase, propagarea ideologiilor teroriste și extremiste, precum și 

atragerea în această activitate a noilor adepți 

3.1.3. Despre tehnologiile informaționale și de telecomunicații utilizate în activitatea terorist-

extremistă 

3.1.4. Despre organizații non-guvernamentale, activitatea cărora este orientată spre formarea în 

rândul societății a viziunilor radicale și aspirațiilor de atentare la siguranța publică și ordinea 

constituțională 

3.1.5. Despre formațiunile extremiste și teroriste, aspirațiile și structura acestora, metodele și 

tendințele de activitate 
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3.1.6. Despre canalele, rutele, schemele și mijloacele de asigurare a deplasării membrilor 

formațiunilor teroriste și extremiste și persoanelor afiliate acestora 

3.1.7. Despre locurile posibile de aflare a bazelor, taberelor de instruire, centrelor de tratament 

și sedimentare a teroriștilor 

3.1.8. Despre canalele și sursele de susținere a terorismului și extremismului 

3.1.9. Despre persoane anunțate în căutare interstatală pentru comiterea infracțiunilor cu tentă 

teroristă și extremistă, inclusiv pentru participare la acțiuni militare pe teritoriul statelor terțe în 

componența organizațiilor teroriste internaționale 

3.1.10. Despre tehnologii politice noi, utilizate în scopul atentării la siguranța publică și ordinea 

constituțională 

3.1.11. Despre rezultatele măsurilor comune și/sau coordonate în domeniul combaterii 

terorismului și extremismului 

3.1.12. Despre experiența realizării măsurilor de profilaxie a răspândirii ideologiilor teroriste și 

extremiste în mediul femeilor, copiilor și tineretului, precum și aspectele problematice în acest 

domeniu 

3.1.13. Despre rolul societății civile și surselor de informare în masă în domeniul contracarării 

terorismului și extremismului și mecanismele de interacțiune cu organele competente de stat 

3.1.14. Despre experiența identificării autorilor comunicărilor mincinoase cu tentă teroristă, 

inclusiv cu utilizarea serverelor poștale, înregistrate în statele-membre ale CSI 

3.1.15. Despre metodele și formele noi de reabilitare și reintegrare/resocializare a persoanelor, 

revenite din zonele conflictelor armate 

3.1.16. Despre experiența contracarării infracțiunilor teroriste și extremiste, legate de utilizarea 

tehnologiilor computerizate și de telecomunicații 

3.1.17. Despre software și hardware, utilizate în procesele de monitorizare a amenințărilor 

teroriste și extremiste în rețeaua Internet 

3.1.18. Despre experiența realizării măsurilor de asigurare a protecției fizice la obiectivele 

infrastructurii de transport și mijloacelor de transport împotriva actelor de intervenție ilicită 

3.1.19. Despre practica organizării monitorizării eficiente a amenințărilor teroriste și extremiste 

în rețeaua Internet 

3.1.20. Despre experiența asigurării controlului asupra circuitului componentelor dispozitivelor 

explozive improvizate, aflate în circuit liber 

3.2. A continua utilizarea, completarea și dezvoltarea BSD, inclusiv: 2023–2025 CAT CSI, statele-

membre ale CSI, 



13 

organele CSI (conform 

competențelor) 

3.2.1. Modernizarea structurii BSD în scopul eficientizării schimbului informațional, inclusiv 

în regim protejat 

La aprobarea separată 

a deciziei de finanțare 

CAT CSI, CCOSSS, 

statele-membre ale CSI, 

3.2.2. Dezvoltarea rețelei punctelor de abonat ale BSD 2023–2025 Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, CCOSSS, 

3.3. A asigura editarea sistematică și expedierea către statele-membre ale CSI și organele 

statutare ale CSI cointeresate: 

  

3.3.1. Materialelor analitice ”Cu privire la situația în domeniul combaterii terorismului și 

extremismului în statele-membre ale CSI” 

Anual 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI, 

CCOSSS, CMAI, 

BCCCO, CCPG, CCTG, 

CCIP, CCSIF, CMA, 

CCOM 

3.3.2. Buletinelor informative ale CAT al CSI pe subiecte actuale în domeniul combaterii 

terorismului și extremismului 
Semestrial 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

3.3.3. Notei analitice privind influența activității organizațiilor teroriste, extremiste și 

formațiunilor paramilitare ilegale asupra situației în regiunea Asiei Centrale 
Semestrial 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI, CCTG 

3.3.4. Notelor despre manifestările terorismului și extremismului în statele-membre ale CSI 
Lunar 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI, CCTG 

3.3.5. Catalogului echipamentelor tehnice speciale și armelor, utilizate în combaterea 

terorismului 
Anual 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI, 

3.3.6. Evaluării comune a amenințărilor teroriste prognozate în spațiul CSI 

Anual 

CCOSSS, statele-

membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

3.4. A continua practica desfășurării măsurilor științifico-practice (conferințe, seminare, mese 

rotunde, consfătuiri, ședințe de lucru, etc) pe subiecte actuale în domeniul combaterii 

terorismului și extremismului 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

3.5. A participa la conferințele științifico-practice și alte forumuri internaționale pe probleme de 

combatere a terorismului și extremismului, precum și finanțării acestora 2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 



14 

3.6. A organiza desfășurarea conferinței anuale în formatul CSI pe subiecte actuale în domeniul 

contracarării terorismului și extremismului 

Anual 

Statele-membre ale CSI 

(conform deciziei de 

prezidare), CAT CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

3.7. A continua desfășurarea ședințelor plenare a Consiliului științifico-consultativ pe lângă 

CAT CSI (CȘC CAT CSI) pe subiecte actuale în domeniul combaterii terorismului și 

extremismului 

Semestrial 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI 

3.8. A desfășura cercetări științifice în domeniul contracarării terorismului și extremismului 

2023–2025 

Statele-membre ale CSI, 

organizația de bază a CSI 

de cercetare a 

problemelor în domeniul 

contracarării terorismului 

și altor manifestări de 

extremism 

4. INSTRUIREA CADRELOR 

4.1. A continua pregătirea, perfecționarea, recalificarea colaboratorilor subdiviziunilor 

antiteroriste din cadrul organelor de securitate, serviciilor speciale, serviciilor de grăniceri și 

organelor de ocrotire a normelor de drept utilizând posibilitățile organelor competente, 

instituțiilor de învățământ și centrelor de instruire din statele-membre ale CSI, inclusiv în 

domeniile: 

2023–2025 Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, organele CSI 

(conform competențelor) 

4.1.1. Pregătire specială și de luptă; 

4.1.2. Asigurarea securității obiectivelor infrastructurii critice; 

4.1.3. Utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în lupta împotriva terorismului și 

extremismului; 

4.1.4. Contracararea utilizării sistemelor robotizate în scopuri teroriste; 

4.1.5. Combaterea finanțării activității teroriste și extremiste, inclusiv prin intermediul Centrului 

internațional de monitorizare financiară; 

4.1.6. Contracararea informațională a terorismului și extremismului; 

4.1.7. Aplicarea tehnologiilor media în procesul de mediatizare a acțiunilor de contracarare a 

terorismului și extremismului; 

4.1.8. Utilizarea sistemelor informaționale internaționale de uz comun (BSD, BUD, SII). 
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4.2. A desfășura cursuri de instruire (întruniri) pentru reprezentanții instituțiilor de învățământ 

ale organelor de securitate, serviciilor speciale, serviciilor de grăniceri și organelor de ocrotire a 

normelor de drept ale statelor-membre ale CSI, care participă la pregătirea specialiștilor în 

domeniul contracarării activității teroriste și extremiste, în scopul asigurării schimbului de 

experiență despre forme și metode de instruire. 

2023–2025 Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor) 

4.3. A continua practica elaborării și distribuției în statele-membre ale CSI a materialelor 

metodice pe subiecte actuale din activitatea organelor de securitate, serviciilor speciale și 

organelor de ocrotire a normelor de drept în domeniul combaterii terorismului și extremismului. 

2023–2025 Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, organele CSI 

(conform competențelor) 

4.4. A continua desfășurarea de către grupul de lectori, constituit pe lângă CȘC CAT CSI a 

cursurilor și prelegerilor pe problematica antiteroristă  

2023–2025 

(la solicitare) 

CAT CSI, statele-

membre ale CSI 

5. ASIGURAREA FINANCIARĂ 

5.1. Finanțarea măsurilor comune ale Programului se efectuează de către statele-membre ale 

CSI cointeresate, pe bază de înțelegere în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în 

bugetele naționale pentru asigurarea activității ministerelor şi instituțiilor competente, precum şi 

din contul mijloacelor extrabugetare, atrase în conformitate cu legislația statelor-membre ale CSI. 

2023–2025 Statele-membre ale CSI 

6. MECANISMUL DE CONTROL 

6.1.  A stabili, prin act normativ, în corespundere cu actele de drept internațional aplicabile, 

mecanismul de control național asupra realizării prevederilor Programului și a informa Comitetul 

executiv și CAT al CSI despre organele competente ale statelor-membre ale CSI, desemnate 

pentru efectuarea controlului și atribuțiile acestora. 

I semestru 2023 

Statele-membre ale CSI 

6.2. A examina mersul realizării Programului. 

Anual 

Statele-membre ale CSI, 

CAT CSI, CCOSSS, 

CMAI, BCCCO, CCTG, 

CCSIF, 

CMA, CCIP, CȘSD 

CCSV,  

CCPG, CCOM, CCT, 

CIA 

6.3. A informa CAT CSI despre mersul realizării Programului. Anual, până pe 15 

februarie a anului 

următor anului de 

referință 

Statele-membre ale CSI, 

organele CSI (conform 

competențelor), AIP 
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6.4. A informa CE CSI despre mersul realizării Programului. Anual, luna februarie 

următoare anului de 

referință 

CAT CSI 

6.5. A prezenta Consiliului șefilor de state al CSI un raport despre mersul realizării 

Programului. 

Anual, luna martie 

următoare anului de 

referință 

CE CSI 

 


