
 

ACORD de colaborare 

între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi 

I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 

 

 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova, denumit în continuare 

”Minister”, reprezentat prin Secretarul de Stat Vladimir ILIEV, pe de o parte, și 

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, 

denumit în continuare ”Centru” cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, 

str. Constantin Tănase nr.7, reprezentat prin Directorul Corneliu JALOBA, pe de 

altă parte, ambele (denumite în continuare Părţi),  

având în vedere importanţa asigurării securităţii cibernetice şi combaterii 

noilor amenințări la adresa securității statului și, ținând  cont de interesul reciproc 

de colaborare în domeniul nominalizat, au inițiat   cooperarea comună și  

au convenit asupra celor ce urmează: 

 

Articolul 1 

SCOPUL 

 

1. Acordul de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi 

I.P. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (în continuare - Acord) 

constituie cadrul juridic de colaborare între Părţi, în vederea realizării obiectivelor 

și activităților comune. 

2. Prezentul Acord se încheie în scopul conjugării eforturilor şi facilitării 

colaborării reciproce între Minister şi Centru vis-a-vis de sporirea capacităților 

instituționale în domeniul securității informaționale și cibernetice. 

3. În temeiul prezentului Acord se vor întocmi anual  programe (planuri) de 

colaborare privind organizarea și desfășurarea activităților de interes reciproc. 

 

Articolul 2 

ACTIVITĂŢILE DE COOPERARE 

 

 1. În scopul desfăşurării activităţilor de cooperare, Părţile vor realiza 

următoarele activități: 

a) planificarea anuală a activităților de cooperare; 

b) organizarea, inclusiv comună a activităților de instruire, seminare, 

conferințe, ateliere de lucru etc. în domeniul tehnologiilor informaționale 

și securității cibernetice; 

c) participarea  la proiecte şi programe de interes comun; 

d) schimbul de informații referitoare la incidente de securitate cibernetică, 

apariția vulnerabilităților, identificarea unor tipuri de atacuri informatice, 

moduri de operare ale grupurilor infracționale din domeniul cybercrime; 



e) schimbul de informații privind acțiuni, procedee, tehnici necesare pentru 

investigarea incidentelor cibernetice; 

f) altele. 

 

Articolul 3 

RESPONSABILITĂŢILE PĂRȚILOR 

 

 Ministerul se angajează să asigure: 

a) organizarea de cursuri, conferințe, seminare, programe etc. care ţin de 

domeniile indicate în art.2 al prezentului Acord, în limita alocațiilor 

bugetare; 

b) participarea reprezentanților Centrului la conferințe, seminare şi 

programe desfăşurate în cadrul Armatei Naţionale care ţin de domeniile 

indicate în art.2 al prezentului Acord; 

c) coordonarea accesului (după caz și necesitate) a candidaților Centrului 

pentru activitățile convenite; 

d) coordonarea şi elaborarea programelor (planurilor) anuale de colaborare 

reciprocă; 

e) utilizarea Centrului de conferințe al Ministerului pe principii 

contractuale, în interesul comun al Părților. 

 

Centrul se angajează să asigure: 

a) organizarea de cursuri, conferințe, seminare, programe etc. care ţin de 

domeniile indicate în art.2 al prezentului Acord, cu participarea 

reprezentanților Armatei Naţionale; 

b) coordonarea şi elaborarea programelor (planurilor) anuale de colaborare 

reciprocă; 

c) coordonarea candidaților corespunzători pentru activitățile convenite; 

d) utilizarea Centrului de Instruire în Finanțe pe principii contractuale. 

 

Articolul 4 

SECURITATEA INFORMAŢIEI 

 

1. Părţile se obligă să colaboreze exclusiv în baza informaţiei neclasificate. 

2. Părţile vor respecta confidențialitatea informaţiei partajate pe întreaga 

durată de valabilitate a prezentului Acord.  

3. Părţile vor asigura protecția informațiilor şi materialelor primite în cadrul 

cooperării, iar transmiterea unor astfel de informații unei terţe părţi va fi posibilă 

numai cu consimțământul în scris a celeilalte Părţi, precum și la solicitarea oficială 

de către autoritățile publice autorizate, în condițiile legislației în vigoare. 

4. Reglementările privind utilizarea surselor de informație şi materialelor 

acumulate şi elaborate în comun de către Părţi, vor fi în vigoare şi după denunţarea 

prezentului Acord; 



 

Articolul 5 

ASPECTE FINANCIARE 

 

Fiecare parte a prezentului Acord va suporta costul financiar al activităților 

derulate, cu excepția situațiilor în care de comun acord una dintre Părți va suporta 

în totalitate sau în parte costul unei activități. 

 

Articolul 6 

FORȚA MAJORĂ 

 

Părţile nu vor purta răspundere pentru neîndeplinirea completă sau parţială a 

obligaţiilor, dacă aceasta este condiționată de o forţă majoră (inundaţii, incendii şi 

alte calamităţi, stare de asediu, urgență și război, etc.). 

 

Articolul 7  

AMENDAMENTE 

 

1. Prezentul Acord poate fi modificat şi completat la necesitate.  

2. Modificarea și completarea prezentului Acordul poate interveni cu 

acordul de voință exprimat al părților semnatare, numai prin act adițional. 

 

Articolul 8 

SOLUȚIONAREA DIVERGENȚELOR 

 

1. Părțile semnatare vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care  pot apărea în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Acord. 

2. Dacă părțile nu reușesc să soluționeze în mod amiabil eventualele 

divergențe, litigiile se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente, 

potrivit dreptului comun. 

 

Articolul 9 

DISPOZIȚII FINALE  

 

1. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de un an și va intra în vigoare la 

data semnării. Acțiunea acestuia se va prelungi automat pe noi perioade a cîte un 

an, dacă nici una dintre Părți nu va informa în scris, cu cel puțin șase luni înainte 

de expirarea perioadei de valabilitate, despre intenția sa de a-l denunța. 

2. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, 

trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între Părţi se pot face şi prin telefon, 

telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

3. Prezentul Acord nu exclude posibilitatea colaborării părţilor cu alte 

instituţii, organizaţii,asociaţii, persoane fizice sau juridice. 



4. Toate activitățile întreprinse de către Părți vor avea la bază principiul de 

reciprocitate. 

5. După încetarea acțiunii prezentului Acord, prevederile acestuia se vor 

aplica față de activitățile care au fost inițiate dar nu au fost finalizate pe parcursul 

valabilității lui. 

 

Semnat la _____________, la ____________, în două exemplare originale. 

 

 

 

Pentru 

Ministerul Apărării 

al Republicii Moldova 

Pentru  

I.P. Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe 

 

 

____________________ 

Vladimir ILIEV, 

Secretar de Stat 

 

 

 

 

______________________ 

Corneliu JALOBA, 

Director 

 

 

 
 


