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GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E  

nr. ____ din ______________2020 
 

cu privire la aprobarea Regulamentului Comandamentului Operațional 

Antiterorist 
 

În temeiul art. 25 alin. (7) din Legea nr. 120/2017 cu privire la prevenirea și 

combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370, 

art. 614), Guvernul 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul Comandamentului Operațional Antiterorist (se 

anexează). 

 

2. Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului 

vor întreprinde măsurile necesare în scopul executării prezentei Hotărîri. 

 

3. Autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, în 

termen de 3 luni, desemnează reprezentanți, completează fișele de post ale acestora și 

informează Serviciul de Informații și Securitate despre acțiunile întreprinse. 

 

4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 778/2002 „Privind aprobarea 

Regulamentului-tip al grupului operativ pentru dirijarea operației antiteroriste” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91-94, art. 880). 

 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului 

de Informații și Securitate al Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul afacerilor interne Pavel VOICU 

 

Ministrul apărării Alexandru PÎNZARI 

 

Ministrul afacerilor externe 

și integrării europene Oleg ȚULEA 

 

Ministrul sănătății, muncii 

și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului 

nr.___ din ”___” _________ 

 

REGULAMENTUL 

Comandamentului Operațional Antiterorist 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul Comandamentului Operațional Antiterorist (în continuare 

- COA) reglementează modul de organizare, funcționare și atribuțiile COA. 

2. COA reprezintă o structură interinstituțională specializată, de nivel 

operațional și tactic, constituită pe perioada desfășurării operației antiteroriste 

pentru dirijarea și desfășurarea acesteia. 

3. Membrii COA, care vor gestiona informații atribuite la secret de stat, 

trebuie să dispună de dreptul de acces la secretul de stat de forma corespunzătoare 

și poartă răspundere, în condițiile legii, pentru nerespectarea normelor de protecție 

a acestora. 

4. Lucrările de secretariat sunt asigurate de reprezentanții Serviciului de 

Informații și Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciu), care 

activează în calitate de secretari ai COA. 

 

Capitolul II 

ATRIBUȚIILE ȘI DREPTURILE COA 

5. Pentru dirijarea și desfășurarea operației antiteroriste, COA, în limitele 

stabilite de lege, are următoarele atribuții: 

1) acumulează, generalizează și evaluează informațiile privind situația 

creată, determină riscurile, caracterul și amploarea crizei teroriste; 

2) pregătește calculul de forțe și mijloace necesare pentru operația 

antiteroristă; 

3) elaborează și aprobă planul de desfășurare a operației antiteroriste; 

4) emite ordine de luptă, alte documente care stabilesc ordinea pregătirii și 

desfășurării operației antiteroriste, precum și regimul juridic al acesteia; 

5) organizează interacțiunea dintre forțele implicate în operația 

antiteroristă; 

6) coordonează acțiunile de evacuare a populației din zona de desfășurare a 

operației antiteroriste, precum și organizează procesul de asistență medicală 

urgentă; 

7) organizează, în conformitate cu prevederile legale, procesul de negocieri 

cu teroriștii; 

8) elaborează scenarii privind evoluția situației de criză și planul de 

intervenție contrateroristă; 

9) planifică și coordonează, în condițiile prevăzute de legislație, intervenția 

contrateroristă; 
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10) coordonează activitatea de informare a populației cu privire la situația de 

criză teroristă; 

11) întreprinde alte măsuri vizând înlăturarea pericolului terorist și 

ameliorarea consecințelor crizei teroriste. 

6. Pentru desfășurarea operației antiteroriste, COA este în drept să 

antreneze, în modul stabilit de lege, forțe umane și mijloace speciale, de 

comunicații electronice, de transport, precum și alte resurse tehnico-materiale ale 

autorităților cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii terorismului (în 

continuare – autorități competente). 

 

Capitolul III 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII COA 

7. COA este structurat în compartimente operaționale, constituite în funcție 

de tipul și specificul sarcinilor trasate în cadrul operației antiteroriste. 

8. În funcție de gravitatea situației de criză, directorul Serviciului propune 

Președintelui Parlamentului, componența numerică și funcțională a COA, pentru 

luarea deciziei de creare. 

9. Pe timpul pregătirii și desfășurării operației antiteroriste, conducătorul 

COA poate propune Președintelui Parlamentului aprobarea modificărilor  

componenței COA, potrivit circumstanțelor concrete ale situației de criză. 

10. Conducătorul COA, în limitele stabilite de lege, are următoarele atribuții: 

1) organizează și conduce activitatea COA; 

2) conduce operația antiteroristă; 

3) stabilește zona de desfășurare a operației antiteroriste; 

4) trasează sarcini pentru compartimentele operaționale în zona de 

desfășurare a operației antiteroriste; 

5) desemnează conducătorul Grupului de negocieri, după caz, se implică 

personal în procesul de negocieri; 

6) dispune planificarea și executarea intervenției contrateroriste prin 

intermediul unității cu destinație specială; 

7) aprobă Planul de intervenție contrateroristă; 

8) nemijlocit sau prin purtătorul de cuvânt, informează opinia publică și 

mijloacele de informare în masă asupra proporțiilor și consecințelor situației de 

criză teroristă; 

9) dispune încheierea intervenției contrateroriste, întocmește raportul cu 

privire la desfășurarea și rezultatele acțiunilor întreprinseși propune Președintelui 

Parlamentului Republicii Moldova încheierea operației antiteroriste; 

10) exercită și alte atribuții prevăzute de legislație. 

11. COA este condus de către directorul adjunct al Serviciului, iar în lipsa 

acestuia, de către șeful Centrului Antiterorist. În lipsa șefului Centrului 

Antiterorist, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către adjunctul acestuia. 

12. Adjunctul conducătorului COA are următoarele atribuții: 

1) conduce activitatea Punctului de comandă; 

2) monitorizează situația creată în zona de desfășurare a operației 

antiteroriste; 
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3) coordonează activitatea compartimentelor operaționale și procesul de 

planificare operațională; 

4) înaintează propuneri privind desfășurarea operației antiteroriste; 

5) conduce intervenția contrateroristă din Punctul de comandă; 

6) exercită și alte atribuții la indicația conducătorului COA. 

 

Capitolul IV 

PUNCTUL DE COMANDĂ 

13. COA își desfășoară activitatea în punctul de comandă stabilit de 

conducătorul operației antiteroriste. 

14. Punctul de comandă reprezintă componenta de bază a mecanismului de 

management a situațiilor de criză de unde se exercită actul de comandă asupra 

forțelor operaționale, pe timpul pregătirii și desfășurării operației antiteroriste. 

15. În municipiul Chișinău punctul de comandă este organizat și pus la 

dispoziția COA de către Serviciu. În caz de necesitate, punctul de comandă poate fi 

amplasat, de comun acord cu autoritățile administrației publice, și în alte sedii, 

decât cele specializate. 

16. În unitățile administrativ-teritoriale punctul de comandă este organizat și 

pus la dispoziția COA de către Consiliul teritorial antiterorist. 

17. Regimul de funcționare, pază, acces, asigurare tehnică și logistică a 

punctului de comandă pe timpul desfășurării operației antiteroriste este coordonat 

de către adjunctul conducătorului COA. 

 

Capitolul V 

COMPARTIMENTELE OPERAȚIONALE ALE COA 

 

Secțiunea 1 

Centrul de analiză și decizie 

18. Centrul de analiză și decizie reprezintă compartimentul operațional 

consultativ, instituit în vederea monitorizării și evaluării situației de criză teroristă, 

acordării suportului necesar conducătorului COA în luarea și realizarea deciziilor 

în cadrul operației antiteroriste. 

19. Centrul de analiză și decizie este constituit din șeful Centrului 

Antiterorist, reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului de 

Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului 

General al Carabinierilor, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Procuraturii Generale, Ministerului 

Apărării și alte persoane la decizia conducătorului COA. 

20. În situațiile de criză teroristă, care pun în pericol viața, integritatea fizică, 

libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor beneficiare de protecție de stat, în 

componența Centrului de analiză și decizie se include, în calitate de membru, 

directorul adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. 

21. Centrul de analiză și decizie are următoarele atribuții: 
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1) analizează informațiile parvenite din zona de desfășurare a operației 

antiteroriste și înaintează propuneri conducătorului COA privind utilizarea optimă 

a forțelor operaționale antrenate; 

2) participă la analiza Concepției operației și Planului de operații întocmit 

de Centrul de operații; 

3) înaintează propuneri către conducătorul COA privind soluționarea 

situației de criză teroristă. 

22. Hotărârile Centrului de analiză și decizie sunt aprobate prin votul 

majorității membrilor și au caracter consultativ în asigurarea procesului decizional 

al conducătorului COA. 

23. Participarea membrilor Centrului de analiză și decizie la conducerea 

operației antiteroriste, nu substituie principiul conducerii unipersonale. 

24. Ședințele Centrului de analiză și decizie sunt conduse de conducătorul 

COA sau de adjunct, în lipsa acestuia. 

 

Secțiunea a 2-a 

Centrul de informații 

25. Centrul de informații este compartimentul operațional al COA 

responsabil de culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza și valorificarea 

informațiilor necesare conducătorului și altor compartimente operaționale în 

procesul de luare a deciziilor și planificare. 

26. Centrul de informații este constituit din grupuri operaționale. 

27. Activitatea Centrului de informații este dirijată de reprezentantul 

Centrului Antiterorist. 

 

Secțiunea a 3-a 

Centrul de securitate și protecție 

28. Centrul de securitate și protecție este compartimentul operațional 

specializat al COA responsabil de contracararea eventualelor acțiuni subversive ce 

au drept scop prejudicierea desfășurării operației antiteroriste. 

29. Centrul de securitate și protecție este constituit din grupuri operaționale. 

30. Activitatea Centrului de securitate și protecție este dirijată de un 

reprezentant al Serviciului. 

 

Secțiunea a 4-a 

Centrul de operații 

31. Centrul de operații este compartimentul operațional de bază al COA, 

care organizează, planifică și coordonează realizarea operației antiteroriste, asigură 

interacțiunea între compartimentele operaționale. 

32. Centrul de operații este constituit din grupuri operaționale. 

33. Activitatea Centrului de operații este dirijată de șeful-adjunct al 

Centrului Antiterorist. 
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Secțiunea a 5-a 

Centrul de comunicații și sisteme informaționale 

34. Centrul comunicații și sisteme informaționale este compartimentul 

specializat al COA, care organizează și asigură funcționarea și siguranța sistemelor 

de comunicații și celor informaționale utilizate în cadrul operației antiteroriste. 

35. Centrul comunicații și sisteme informaționale este constituit din grupuri 

operaționale. 

36. Activitatea Centrului comunicații și sisteme informaționale este dirijată 

de reprezentantul Serviciului. 

 

Secțiunea a 6-a 

Centrul de asigurare a regimului juridic 

37. Centrul de asigurare a regimului juridic este compartimentul specializat 

al COA, care participă la asigurarea regimului juridic stabilit în zona de 

desfășurare a operației antiteroriste și, după caz, luarea măsurilor necesare pentru 

asigurarea securității și ordinii publice în afara zonei de operații. 

38. Centrul de asigurare a regimului juridic este constituit din grupuri 

operaționale. 

39. Activitatea Centrului de asigurare a regimului juridic este dirijată de 

reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Secțiunea a 7-a 

Centrul operațional-tactic 

40. Centrul operațional-tactic este compartimentul operațional specializat al 

COA care planifică și coordonează intervenția contrateroristă pentru capturarea sau 

anihilarea teroriștilor și eliberarea ostaticilor. 

41. Centrul operațional-tactic este constituit din grupuri operaționale. 

42. Activitatea Centrului operațional – tactic este dirijată de reprezentantul 

Serviciului sau Ministerului Afacerilor Interne, conform deciziei conducătorului 

COA. 

 

Secțiunea a 8-a 

Centrul de lichidare a consecințelor 

43. Centrul de lichidare a consecințelor este compartimentul operațional 

specializat al COA, care desfășoară măsuri de lichidare a consecințelor survenite în 

urma crizei teroriste. 

44. Centrul de lichidare a consecințelor este constituit din grupuri 

operaționale. 

45. Centrul de lichidare a consecințelor este dirijat de reprezentantul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Secțiunea a 9-a 

Centrul de acțiuni speciale 

46. Centrul de acțiuni speciale este compartimentul operațional specializat al 

COA care planifică și execută acțiuni operative și de asigurare operațională. 
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47. Centrul de acțiuni speciale este constituit din grupuri operaționale. 

48. Centrul de acțiuni speciale este dirijat de reprezentantul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

Secțiunea a 10-a 

Centrul de presă și informare 

49. Centrul de presă și informare este compartimentul specializat al COA, 

responsabil de interacțiune cu mass-media și societatea civilă în timpul desfășurării 

operației antiteroriste. 

50. Centrul de presă și informare este dirijat de reprezentantul Serviciului, 

care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt al conducătorului COA în relația 

cu mass-media. 

 

Secțiunea a 11-a 

Grupul de specialiști 

51. Grupul de specialiști este compartimentul specializat al COA, creat în 

scopul acordării suportului compartimentelor operaționale și conducătorului COA 

la planificarea măsurilor operaționale și în procesul decizional în cadrul 

desfășurării operației antiteroriste. 

52. Componența grupului poate fi modificată de către Centrul de operații al 

COA în dependență de necesitățile apărute. 

53. Sarcinile și atribuțiile membrilor Grupului de specialiști sunt trasate de 

către Centrul de operații în baza indicațiilor conducătorului COA. 

54. Autoritățile publice, persoanele fizice și juridice, acordă suportul necesar 

la formarea grupului de specialiști. 

 

Secțiunea a 12-a 

Grupul asistență juridică 

55. Grupul asistență juridică este compartimentul specializat al COA 

responsabil de consilierea factorilor de decizie ai COA în domeniul juridic. 

56. Grupul asistență juridică este constituit din reprezentanți ai Serviciului și 

a Ministerului Afacerilor Interne. 

57. Grupul asistență juridică este dirijat de reprezentantul Serviciului. 

 

Secțiunea a 13-a 

Grupul de negocieri 

58. Grupul de negocieri este compartimentul specializat al COA responsabil 

de organizarea și asigurarea procesului de negocieri în cadrul operației 

antiteroriste. 

59. Grupul de negocieri este constituit și condus de persoane desemnate de 

către conducătorul COA din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a Serviciului. 
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Secțiunea a 14-a 

Grupul logistic 

60. Grupul logistic este compartimentul specializat al COA, responsabil de 

asigurarea suportului logistic al compartimentelor operaționale în operația 

antiteroristă. 

61. Grupul logistic este constituit din reprezentanții Serviciului, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, fiind condus de reprezentantul 

Serviciului. 

 

Secțiunea a 15-a 

Grupul de urmărire penală 

62. Grupul de urmărire penală este compartimentul operațional al COA, 

responsabil de conducerea și exercitarea urmăririi penale. 

63. Grupul de urmărire penală este condus de reprezentantul Procuraturii. 
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Nota informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

Comandamentului Operațional Antiterorist” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

Comandamentului Operațional Antiterorist” a fost elaborat de Serviciul de Informații 

și Securitate al Republicii Moldova. 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

Comandamentului Operațional Antiterorist” a fost elaborat în scopul eficientizării 

proceselor de gestionare a situațiilor de criză teroristă. 

Necesitatea unui asemenea Regulament este impusă în vederea executării 

prevederilor art. 25 alin. (7) din Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la 

prevenirea și combaterea terorismului. Totodată, reieșind din prevederile art. 6 din 

Legea enunțată, Guvernul este principala autoritate responsabilă de organizarea 

activității de prevenire și combatere a terorismului, precum și de asigurare a acesteia 

cu forțele, mijloacele și resursele necesare. 

Fenomenul terorist rămâne în continuare cel mai semnificativ factor de risc și o 

amenințare din ce în ce mai pregnantă la adresa securității regionale și internaționale.  

Atacurile teroriste se regăsesc în afara oricăror reguli ale păcii și războiului, 

sunt atipice și lipsite de orice moralitate. Fiecare atentat se manifestă cu deosebită 

ferocitate, metodele de comitere devenind din ce în ce mai ingenioase, iar 

identificarea și capturarea vinovaților se dovedește a fi una dificilă. 

În acest context, eforturile comunității internaționale se concentrează asupra 

prevenirii focarelor și combaterii manifestărilor de terorism: propagarea ideologiilor 

radicale, recrutarea luptătorilor, finanțarea, organizarea canalelor de tranzit și 

deplasare, planificarea atentatelor. La rândul său, organele de securitate și de ocrotire 

a ordinii publice elaborează mecanisme de interacțiune în scopul prevenirii și 

gestionării eficiente a eventualelor situații de criză teroristă. 

Operațiunile antiteroriste desfășurate în ultimul timp de către coalițiile 

internaționale în Siria, Irak, Afganistan, au impulsionat infiltrarea elementelor 

teroriste în societatea occidentală și extinderea islamismului radical. Ca rezultat, 

entitățile teroriste internaționale au declarat război deschis țărilor care susțin eforturile 

comunitare în lupta împotriva terorismului. 

Actualmente, Republica Moldova nu se confruntă cu riscuri teroriste directe, 

însă indicii depistați în ultima perioadă denotă o amplificare a situației pe segmentul 

de securitate antiteroristă. Acest fapt impune necesitatea de consolidare a potențialului 
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național și de eficientizare a mecanismelor de cooperare inter-instituțională în situații 

de criză teroristă. 

Astfel, s-a impus imperativ o reacție strategică clară care s-a materializat parțial 

în Legea nr 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, 

care prevede instituirea, la apariția situațiilor de criză teroristă, a unei structuri 

interinstituționale care va gestiona și va conduce cu operația antiteroristă. 

Având atribuții și competențe în domeniul elaborării și implementării actelor 

legislative și normative, a documentelor de politici în domeniul combaterii 

terorismului prin acțiuni de prevenire, depistare și curmare a activităților teroriste, 

inclusiv a celor internaționale, Serviciul de Informații și Securitate a elaborat 

prezentul Regulament în vederea consolidării și eficientizării mecanismelor naționale 

de gestionare a situațiilor de criză teroristă. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul Regulamentului este structurat în 5 capitole, în fiecare capitol fiind 

detaliat un anumit segment al activității Comandamentului Operațional Antiterorist. 

Primul capitol definește sarcina Comandamentului, condițiile de instituire a 

acestuia. 

În capitolele II și III din proiect sunt stabilite atribuțiile Comandamentului și 

principiile de organizare a activității acestei structuri interinstituționale.  

Capitolul IV prevede condițiile de amplasare a Comandamentului. 

Capitolul V al proiectului reglementează structura și sarcinile generale ale 

compartimentelor operaționale din cadrul Comandamentului. Sarcinile specifice 

pentru fiecare membru al Comandamentului vor fi elaborate de către Centrul 

Antiterorist al SIS și remise în adresa autorităților competente, pentru introducerea 

acestora în fișele de post ale angajaților responsabili. 

Notificăm, că structura și mecanismele propuse au fost testate de către Serviciul 

de Informații și Securitate în cadrul exercițiilor antiteroriste desfășurate la nivel 

național și internațional pe parcursul perioadei 2014-2018, dovedindu-se a fi eficiente. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Comandamentul Operațional Antiterorist se instituie în cazul survenirii unei 

situații de criză cu caracter terorist. În acest context, în conformitate cu prevederile 

art. 26 din Legea 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

terorismului, pentru desfăşurarea operaţiei antiteroriste, Comandamentul Operaţional 

Antiterorist are dreptul să antreneze, în modul stabilit de Guvern, forţele şi mijloacele 

autorităţilor administraţiei publice. Aceste autorităţi pun la dispoziţia 

Comandamentului forţe umane, edificii, armament, mijloace speciale, mijloace de 

comunicaţii electronice, sisteme informaţionale, mijloace de transport, alte resurse 

tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea operaţiei antiteroriste.  

Totodată, în cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute în urma deciziilor 



Proiect 
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Comandamentului Operațional Antiterorist, acestea vor fi suportate din contul și în 

limita bugetului anual aprobat Serviciului de Informații și Securitate al Republicii 

Moldova. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prevederile propuse în proiect rezultă din cadrul legal ierarhic superior, în 

special, Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

terorismului, și nu depășesc prevederile acestuia. 

 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul vizat și nota informativă la acesta au fost plasate pentru consultare 

publică pe pagina oficială a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii 

Moldova, cu respectarea termenului de 10 zile lucrătoare stabilit de lege, pentru ca 

părțile interesate să-și exprime opiniile, comentariile și recomandările asupra 

proiectului. 

 

 

Alexandr ESAULENCO 

Director 

 


