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Obiectiv general 1.   Crearea unei structuri cu atribuţii duale moderne în 

conformitate cu cele mai bune practici europene şi internaţionale, în măsură să 

răspundă proactiv la nevoile de securitate ale cetăţenilor şi societăţii 

 

Obiectivul specific 1.1. Asigurarea unui cadru legal adaptat rigorilor și principiilor 

europene de activitate 

Acţiunea 1.1.1. Realizarea unei analize a actelor legislative şi normative cu incidență 

asupra activității Trupelor de Carabinieri, cu identificarea propunerilor de modificări 

şi completări 

Prin dispoziţia DTC nr. 257 din 20.06.2017 a fost instituit Grupul de lucru privind 

realizarea analizei actelor legislative şi normative cu incidenţă asupra activităţii 

Trupelor de Carabinieri cu identificarea propunerilor de modificări şi completări. 

Activitatea Grupului nominalizat s-a axat pe studierea legislaţiei comunitare, 

experienţa acumulată în cadrul vizitelor carabinierilor efectuate la instituţiile similare 

din ţările UE, precum şi a recomandărilor experţilor internaţionali. 

În final a fost elaborată nota informativă nr. 1977 din 29.06.2017 privind 

realizarea analizei actelor legislative şi normative cu incidenţă asupra activităţii 

Trupelor de Carabinieri, care prevede modificarea/completarea a 11 acte legislative, 13 

acte normative, precum şi a 13 acte instituţionale. 

Acţiunea 1.1.2. Elaborarea proiectului de lege cu privire la Carabinieri 

În scopul realizării acţiunii, prin dispoziţia MAI nr. 182 din 10.05.2017 a fost 

instituit Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la carabinieri. 

Având în vedere că Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 

2017-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 31.05.2017, precum şi 

Strategia naţională de ordine şi securitate publică pentru anii 2017-2020, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 354 din 31.05.2017, au intrat în vigoare la finele lunii mai 

2017, acţiunile privind elaborarea şi aprobarea proiectului vizat, din motive obiective, a 

fost imposibil de realizat în termenul stabilit. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 780 din 27.12.2001 cu privire la actele 

legislative, proiectul legii a fost elaborat şi înaintat la 31.07.2017 spre avizare internă, 

iar la 09.08.2017 a fost plasat pe pagina particip.gov.md pentru consultare publică. 

În acest context, proiectul de lege a fost supus avizării externe de către autorităţile 

publice naţionale interesate, fiind operate modificările necesare în temeiul 

recomandărilor acestora. 

Ulterior, varianta finală a proiectului de lege şi dosarul lui de însoţire a fost remis 

în adresa Cancelariei de Stat, care prin scrisoarea nr. 31.06-9310 din 11.12.2017 l-a 

restituit pentru examinare suplimentară. 

Astfel, proiectul de lege a fost transmis prin scrisoarea DTC nr. 1/2-2043 din 

13.12.2017 în adresa Direcţiei politici în domeniul ordinii şi securităţii publice a MAI, 

pentru coordonarea proiectului vizat, reexaminare şi promovare ulterioară. 

În temeiul raportului DTC nr. 1/2-2109 din 22.12.2017 (înregistrat în DAMEP cu 

nr. 112 din 28.12.2017), acceptat de ministru, acţiunea este transferată pentru anul 

2018, cu termen de executare – semestrul II 2018.  

 



    

 
3 

Acţiunea 1.1.3. Modificarea și/sau completarea actelor legislative și normative 

conexe activității Carabinierilor, potrivit noii Legi cu privire la Carabinieri 

În scopul executării acţiunii 1.1.3 a fost emisă dispoziţia DTC nr. 368 din 

18.08.2017 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind modificarea şi/sau 

completarea actelor legislative şi normative conexe activităţii Carabinierilor, potrivit 

noii Legi cu privire la Carabinieri”. 

În contextul restituirii proiectului de lege de către Cancelaria de Stat, prin 

scrisoarea nr. 31.06-9310 din 11.12.2017 pentru examinare suplimentară, este oportun 

extinderea termenului limită de executare a acţiunii nominalizate, pentru perioada 

indicată în proiectul actului de decizie care va intra în vigoare după adoptarea acestuia 

de către Parlament. 

 

Obiectivul specific 1.3. Implementarea Acordului de finanţare CRIS: 

ENI/2015/038-144 „Suport pentru dezvoltarea Poliţiei” şi anexei nr. 1 „Realizarea 

indicatorilor pentru debursare (Matricea de politici)”, în limitele resurselor 

financiare alocate Carabinierilor 
Acţiunea 1.3.1. Elaborarea amendamentului la Acordul de finanţare denumit 

„Realizarea indicatorilor pentru debursare (Matricea de politici)” şi acţiunea 1.3.2. 

Negocierea cu reprezentanții UE a amendamentului la Acordul de finanţare denumit 

„Realizarea indicatorilor pentru debursare (Matricea de politici)” 

În anul 2017 au fost organizate şi desfăşurate 4 şedinţe de consultare a proiectului 

Acordului de finanţare vizat.   Prin urmare, documentul propus iniţial de către DTC cu 

6 obiective a fost modificat şi s-a coordonat cu experţii europeni prezentarea unei 

Matricei de politici cu 3 obiective majore care urmează să conţină acţiuni pentru 

perioada anilor 2017-2020, în limita resurselor financiare de 8 mln. euro. 

La 15 mai 2017, varianta coordonată cu experţii UE a fost remisă în adresa 

Delegaţiei UE la Chişinău pentru a fi consultată cu experţii Comisiei Europene de la 

Bruxelles. 

În urma negocierilor cu UE desfăşurate la 11.05.2017, 09.06.2017, 21.07.2017, 

13.12.2017, prin intermediul dlui Steven Daniels din cadrul Delegaţiei UE la Chişinău, 

a fost stabilită formula de accesare a Suportului Bugetar alocat de UE în beneficiul 

carabinierilor, ca urmare a deciziei Comisiei Europene - prin intermediul unui proiect 

Twinning şi a unui Supply Contract. 

Astfel, a decăzut necesitatea promovării Matricei de politici. 

 

Obiectiv general 2.   Profesionalizarea personalului, orientarea de resurse către 

pregătirea poliţienească a efectivelor, astfel încît să se asigure noua  abordare a 

misiunilor şi schimbarea de atitudine în relaţia cu populaţia 

 

Obiectivul specific 2.1. Profesionalizarea efectivului de militari în termen ai 

Trupelor de Carabinieri în vederea întăririi capabilităţilor de asigurare a 

protecţiei cetăţeanului, ordinii şi securităţii publice 

Acţiunea 2.1.1. Înlocuirea progresivă a militarilor în termen cu personal 

profesionalizat (2018 – 28%, 2019 – 36%, 2020 – 36%) 
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Procesul de profesionalizare va demara din anul 2018 prin substituirea militarilor 

în termen cu militari prin contract în proporţie de 28%. 

Acţiunea 2.1.2. Elaborarea curriculumului de formare iniţială a Carabinierilor 

profesionalizaţi 

Prin dispoziţia DTC nr. 369 din 18.08.2017 a fost instituit Grupul de lucru privind 

elaborarea curricumului de formare iniţială şi continuă a Carabinierilor. 

Astfel, a fost elaborat proiectul curriculumului la pregătirea iniţială a 

subofiţerilor-carabinieri, fiind evaluată stărea actuală a sistemului de formare 

profesională existent în cadrul Trupelor de Carabinieri şi emisă nota informativă privind 

analiza respectivă pe domeniu. 

 Totodată, s-a studiat practica structurilor similare din ţările UE cu privire la 

formarea iniţială şi continuă, cu ajustarea proiectului curricumului la standardele 

existente. 

Obiectivul specific 2.2. Sistem transparent de selectare şi promovare a 

personalului, bazat pe criterii clare de recrutare, selectare, evaluare şi promovare 

a personalului 

Acţiunea 2.2.1. Dezvoltarea procedurilor de selectare şi recrutare a personalului 

în cadrul Trupelor de Carabinieri 

Selectarea şi recrutarea personalului pentru îndeplinirea serviciului militar prin 

contract, în cadrul Trupelor de Carabinieri se efectuează în corespundere cu HG nr. 941 

din 17.08.2006 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a 

serviciului militar în Forţele Armate”, care prevede recrutarea personalului prin 

realizarea unei concordanţe depline între exigenţele serviciului militar, ale funcţiei 

respective şi calităţile profesionale şi personale ale persoanei. 

Totodată, în scopul promovării serviciului militar prin contract în cadrul Trupelor 

de Carabinieri, a fost realizat un spot publicitar despre sarcinile, misiunile precum şi 

activitatea carabinierilor. 

Acţiunea 2.2.2. Elaborarea ghidului carierei Carabinierului 

Prin dispoziţia DTC nr. 370 din 18.08.2017 a fost instituit Grupul de lucru privind 

elaborarea proiectului ghidului carierei Carabinierului. 

Astfel, proiectul ghidului carierei Carabinierului a fost elaborat şi prezentat 

conducerii DTC, însă înaintarea acestuia spre aprobare va fi după adoptarea Legii cu 

privire la Arma de carabinieri. 

Acţiunea 2.2.3. Respectarea principiului egalităţii de gen în procesul de angajare 

şi promovare în Departamentul Trupelor de Carabinieri 

În Trupele de Carabinieri selectarea candidaţilor la angajare se efectuează pe 

principiul egalităţii de gen. Pe parcursul anului 2017 au fost angajate 25 femei în 

serviciu militar prin contract. 

La moment, în TC activează 118 femei, dintre care 26 deţin funcţii de conducere. 

Totodată, 29 femei se află la dispoziţia comandantului Trupelor de Carabinieri, fiind în 

concediu pentru îngrijirea copilului. 

Analiza proporţiei bărbaţi/femei a militarilor prin contract în anul 2017: 

Bărbaţi Femei 

676 85,1 % 118 14,9 % 



    

 
5 

Obiectivul specific 2.3. Dezvoltarea procesului de formare profesională iniţială şi 

continuă a Carabinierilor 

Acţiunea 2.3.1. Dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială a 

Carabinierilor conform standardelor europene, punînd accentul pe pregătirea practică 

 În scopul implementării cunoştinţelor acumulate în cadrul cursurilor de instruire 

peste hotare şi ridicării nivelului de pregătire practică a angajaţilor Trupelor de 

Carabinieri s-au organizat şi desfăşurat următoarele activităţi: 

- s-au desfăşurat 2 cursuri practice de instruire cu tematica „Tactica de intervenţie 

la restabilirea ordinii publice”, la care au fost instruiţi 110 militari conform tacticii 

europene de intervenţie „Binom” (abilităţi fizice generale, de acţionare corectă, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, la asigurarea şi restabilirea ordinii publice); 

- s-a desfăşurat un curs de pregătire a tehnicienilor de intervenţie profesională 

nivel I, la care au fost instruiţi 20 de militari (abilităţi de aplicare a forţei fizice, 

mijloacelor speciale şi armelor de foc); 

 În scopul pregătirii militarilor Trupelor de Carabinieri pentru comunicarea 

eficientă cu populaţia şi reprezentanţii mass-media în timpul măsurilor în masă, s-a 

organizat un training în domeniul comunicării cu invitarea unui expert extern, la care au 

participat 110 militari prin contract din unităţile militare 1001 şi 1002 (abilităţi de 

comunicare, dicţie). 

Acţiunea 2.3.2. Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă bazată 

pe indicatori concreţi, orientaţi spre îmbunătăţirea abilităţilor practice şi de aplicare a 

legii 

În acest context, a fost elaborată Concepţia de modernizare şi  dezvoltare a 

Centrului de instruire a Trupelor de Carabinieri, care prin raportul DTC nr. 1983 din 

04.05.2017 a fost remisă pentru consultare în Unitatea de management a programului 

privind reforma Poliţiei, managerului de proiect privind Centrul Integrat de Pregătire 

pentru Aplicarea Legii, ce ar permite desfăşurarea calitativă a formării continue, punând 

accentul pe pregătirea practică a acestora,  urmând să fie realizată după adoptarea noii 

legi a Carabinierilor.  

Acţiunea 2.3.4. Realizarea unui sistem unitar de formare profesională iniţială şi 

continuă a personalului în conformitate cu standardele europene 

A fost efectuată  analiza şi evaluarea  sistemului existent de formare profesională 

iniţială şi continuă a personalului şi remisă prin nr. 1983 din 04.05.2017 a DTC în 

adresa Unităţii de management a programului privind reforma Poliţiei. 

Ulterior, în rezultatul examinării acesteia, prin răspunsul managerului de proiect 

nr. UP/78 din 29.05.2017, s-a constatat că ar fi oportun de desfăşurat activităţile de  

formare profesională iniţială şi continuă a Carabinierilor în cadrul Centrului Integrat de 

Pregătire pentru Aplicarea Legii, conform standardelor structurilor similare din ţările 

UE. 

Acţiunea 2.3.5. Crearea condiţiilor de instruire a personalului Trupelor de 

Carabinieri cu mijloace şi metode poliţieneşti în conformitate cu cele mai bune 

standarde europene și internaționale  

 A fost organizat cursul de instruire „Monitorizare, instruire, consiliere şi formare 

profesională”, în cadrul Centrului de excelenţă şi stabilitate pentru unităţile de poliţie 
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(COESPU), în perioada 17-28 iulie 2017, în or. Vicenza, Italia, cu instruirea a 30 de 

militari TC. 

 În perioada 11 – 13 aprilie 2017, în or. Bucureşti, România, a fost desfăşurată 

vizita de lucru a delegaţiei DTC, în componenţa delegaţiei MAI, cu privire la preluarea 

bunelor practici de gestionare a situaţiilor de criză în domeniul ordinii publice, 

dezvoltarea cooperării, identificarea domeniilor de interes comun, facilitarea schimbului 

de experienţă şi informaţii cu omologii din cadrul Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române (IGJR), în special în contextul procesului de reformă 

instituţională a TC. 

Totodată, în scopul creării condiţiilor de instruire a personalului Trupelor de 

Carabinieri a fost analizată starea actuală în cadrul căreia s-a constatat necesitatea 

renovării acesteia. A fost stabilit necesarul utilajului sportiv, de instruire, stabilite 

costurile necesare, cu includerea lor în bugetul DTC pe anul 2018.  

Astfel, pentru anul 2018 este planificată reparaţia şi dotarea sălilor sportive 

existente şi a tirului de tragere cu pistolul. 

Obiectivul specific 2.4. Promovarea principiilor de transparenţă în procesul 

decizional 

Acţiunea 2.4.1. Dezvoltarea mecanismului de interacţiune şi dialog cu societatea 

civilă 

Procesul de elaborare a Strategiei de comunicare a carabinierilor a fost sistat 

urmare a consultării cu Direcția relații publice a MAI, reieşind din faptul că  Strategia 

de comunicare se aprobă la nivel ministerial, iar la nivel departamental se întocmesc 

doar planuri de acțiuni în conformitate cu prevederile Strategiei de comunicare la nivel 

de minister și activitățile de bază ale DTC. 

Acţiunea 2.4.2. Îmbunătăţirea capacităților materiale și tehnice de promovare a 

vizibilității instituției 

A fost efectuată analiza necesităților cu referire la dotarea și modernizarea 

capacităților material-tehnice, fiind înaintate propuneri cu indicarea necesităților cu 

costurile estimative pentru includerea în proiectul bugetului pentru anul 2018 a surselor 

financiare necesare. 

Informația acumulată pe parcursul anului a fost sistematizată și stocată parțial din 

lipsa mijloacelor tehnice. Pentru soluționare a fost depus un raport pentru dotarea 

serviciului cu mijloacele tehnice necesare. 

Reactualizarea informației pe pagina electronică a DTC se efectuiază periodic, în 

dependență de informația parvenită. 

Obiectiv general 3.  Consolidarea capacităţilor Carabinierilor de menţinere, 

asigurare şi restabilire a ordinii publice, prevenire şi combatere a criminalităţii, de 

protecţie a cetăţeanului şi statului cu mijloace şi metode moderne 

 

Obiectivul specific 3.1. Consolidarea managementului operaţional bazat pe un 

sistem informaţional integrat 

Acţiunea 3.1.3. Asigurarea eficientă a cooperării interne a forţelor şi mijloacelor 

şi interoperabilităţii cu celelalte instituţii abilitate cu competenţe în domeniul ordinii şi 

securităţii publice 
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În conformitate cu pct. 42 al Regulamentului privind interoperabilitatea 

componentelor managementului operaţional al Ministerului Afacerilor Interne aprobat 

prin Ordinul MAI nr. 80 din 23.03.2017, în vederea implementării procedurii standard 

de cooperare cu Inspectoratul General al Poliţiei, au avut loc două şedinţe de lucru, în 

cadrul cărora au fost puse în discuţie atribuţiile părţilor privind cooperarea în activităţi 

de menţinere şi asigurare a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice în 

dependenţă de gradul de risc (sporit, mediu, scăzut). 

În acest context, a fost elaborat proiectul Planului  de cooperare între DTC şi IGP, 

care urmează a fi coordonat cu SDOI al MAI, în scopul stabilirii procedurii de raportare 

a activităţilor urmare a participării la evenimentele publice, formelor de organizare a 

cooperării, atribuţiile părţilor privind cooperarea, precum şi coordonarea şi conducerea 

forţelor în acţiuni comune. 

Acţiunea 3.1.4. Perfecționarea pregătirii efectivului Trupelor de Carabinieri în 

scopul compatibilizării cu structurile Forțelor Armate, în vederea participării în comun 

la acțiuni de tip militar 

Prin dispoziţia DTC nr. 373 din 18.08.2017 a fost instituit Grupul de lucru pentru 

elaborarea Acordului de cooperare cu Ministerul Apărării în domeniul instruirii pentru 

participare la acţiuni de tip militar. 

Astfel, a fost elaborat proiectul acordului de cooperare în domeniul instruirii, care 

va fi semnat de factorii de decizii din instituţiile vizate şi pus în aplicare după aprobarea 

Legii cu privire la arma de carabinieri. 

Obiectivul specific 3.2. Consolidarea capacităţilor de intervenţie prin dotarea cu 

echipament şi tehnică specială a subdiviziunilor Carabinierilor responsabile de 

menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, precum şi de executarea 

altor misiuni stabilite prin lege 

Acţiunea 3.2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii şi capacităţilor logistice ale 

Carabinierilor în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege 

Conform dispoziţiei DTC nr.371 din 18.08.2017 „Cu privire la instituirea 

Grupului de lucru responsabil pentru revizuirea stării actuale a infrastructurii, 

stabilirea necesarului şi dotării tehnico-materiale în cadrul TC”, s-a efectuat evaluarea 

bunurilor prezente în gestiune şi a necesarului de dotare, s-a întocmit nota informativă şi 

prezentată conducerii DTC. 

În acest context, în Trupele de Carabinieri pe parcursul anului 2017 s-au 

întreprins următoarele: 

- lucrări de reparaţii curente cu forţele proprii şi de amenajare a sălii de şedinţe al 

Departamentului Trupelor de Carabinieri, construcţia fumuarului şi amenajarea parcului 

pe teritoriului adiacent; 

- lucrări de pavare a scărilor în incinta DTC; 

- s-au contractat şi se execută lucrări de construcţii a acoperişului în pante a 

clădirii administrative a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Gh. 

Asachi, 65A, mun. Chişinău; 

- s-au achiziţionat servicii de supraveghere de autor al proiectului „Reconstrucţia 

imobilului şi construcţia acoperişului în pante a clădirii administrative a DTC din 

str.Gh.Asachi, 65A, mun.Chişinău”; 
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- s-a procurat mobilier pentru DTC şi unitatea militară 1002 ; 

- în unitatea militară 1002 s-au petrecut lucrări de reparaţii în sala de protocol şi 

repataţia cosmetică a faţadelor clădirilor batalionului 2, punctului medical şi statului 

major; 

- lucrări de reparaţii în cantinele ostăşeşti al u.m.1002 din str.Tighina, 34 şi 

str.Corolenco,7; 

- a fost amenajată intrarea în unitatea militară 1001 din str.Doina, 102, 

mun.Chişinău unde s-au montat la punctul de control şi trecere poartă nouă şi barieră 

automatică, s-au petrecut lucrări de reparaţii cosmetice în incinta statului major, 

batalionului nr. 1 şi punctul madical;  

- lucrări de reconstrucţie şi resistematizare al căminului nr. 1 al u.m.1002 din 

str.Doina, 102; 

- în unitatea militară 1045 s-au efectuat lucrări de reparaţie cosmetică în 

încăperile de serviciu, cantina ostaşească, pe holul statului major şi lucrări de amenajare 

a teritoriului. 

- unitatea militară 1003 – s-au executat lucrări de reparaţie cosmetică în cantina 

ostaşască, statul major, compania nr.1 şi nr.2. 

Pe parcursul anului 2017 au fost achiziţionate muniţii necesare activităţii inclusiv 

pentru instruirea efectivului în condiţii practice de poligon (9mm, 5,6 mm; 7,62mm; 

5,45mm de manevră), veste tactice multifuncţionale, spray lacrimogen (volum 500ml), 

precum şi 23 unităţi de transport (1-Ford Transit; 1-Şcoda Octavia; 14-Şcoda Rapid şi 

7- Dacia Duster). 

Acţiunea 3.2.2. Modernizarea sistemului de comunicaţii prin implementarea 

tehnologiilor compatibile cu structurile Ministerului Afacerilor Interne 

Conform dispoziţiei DTC nr.371 din 18.08.2017 „Cu privire la instituirea 

Grupului de lucru responsabil pentru revizuirea stării actuale a infrastructurii, 

stabilirea necesarului şi dotării tehnico-materiale în cadrul TC”, a fost revizuită starea 

actuală a infrastucturii (nota informativă nr. 3338 din 11.10.2017 a DTC) şi înaintate 

propuneri de bunuri necesare pe direcţia de activitate a Serviciului comunicaţii şi 

tehnologii informaţionale pentru anii 2018-2020, care în scopul compatibilizării 

sistemelor de comunicaţii în cadrul MAI prevede implementarea sistemului „TETRA” 

în cadrul DTC. 

Acţiunea 3.2.3. Dezvoltarea sistemului IT privind folosirea bazelor de date, 

stocarea şi analiza informaţiilor operative, conform competenţei 

Conform dispoziţiei DTC nr.374 din 18.08.2017 „Cu privire la instituirea 

Grupului de lucru pentru revizuirea stării actuale a sistemelor informaţionale existente, 

a necesarului de dotare şi stabilirea costurilor pentru renovarea acestora”, s-a efectuat 

revizuirea stării actuale a sistemelor informaţionale existente în cadrul Trupelor de 

Carabinieri (nota informativă nr. 2935 din 05.09.2017a DTC) şi stabilite costurile 

necesare pentru crearea sistemelor informaţionale în cadrul DTC pentru perioada anilor 

2018-2020. 

Acţiunea 3.2.4. Dezvoltarea funcţionalităţii structurilor de Carabinieri conform 

standardelor europene şi internaţionale 



    

 
9 

Conform dispoziţiei DTC nr.371 din 18.08.2017 „Cu privire la instituirea 

Grupului de lucru responsabil pentru revizuirea stării actuale a infrastructurii, 

stabilirea necesarului şi dotării tehnico-materiale în cadrul TC”, a fost revizuită starea 

actuală a infrastucturii şi a necesarului de dotare cu echipamente de protecţie, mijloace 

speciale, muniţii de instucţii pentru trageri practice şi tehnică auto cu costuri estimative. 

 Astfel, a fost întocmită nota informativă cu stabilirea necesarului şi a costurilor 

estimative pentru achiziţionarea echipamentului de protecţie şi luptă, mijloacelor 

speciale şi tehnice pentru dotarea Trupelor de Carabinieri.  

Acţiunea 3.2.5. Consolidarea capacității instituționale de absorbție a asistenței 

financiare externe 

   Consolidarea capacităților de absorbție a asistenței financiare externe este 

condiţionată de adoptarea şi intrarea în vigoare a noului cadru juridic de reglementare a 

activităţii instituţionale. 

Totodată, Trupele de Carabinieri  la moment nu dispun de capacităţi în domeniul 

asistenței financiare externe, fapt care a contramandat constituirea Grupului de lucru pe 

segmentul dat. 

   De asemenea, comunicăm că în perioada lunilor ianuarie - decembrie 2017 

DTC nu a beneficiat de nici o intruire în domeniul vizat în cadrul MAI sau peste hotare. 

Acţiunea 3.2.6. Modernizarea capacităților Carabinierilor de participare la 

misiunile şi operaţiunile internaţionale sub egida ONU, UE, OSCE sau altor organizaţii 

internaţionale/regionale 

În acest sens au fost desfăşurate 2 cursuri în domeniul Politicii de Securitate şi 

Apărare Comună a UE (PSAC): în perioada 17-20 ianuarie 2017, în or. Erevan, 

Armenia, la 18 aprilie 2017, în mun. Chişinău, seminarul cu tematica “Managementul 

situaţiilor de criză” în cadrul cărora au fost instruiţi 3 militari. 

Participarea în cadrul workshop-ului „Spriginirea dezvoltării unui sistem şi a 

unui mecanism de participare a angajaţilor MAI la operaţiunile şi misiunile 

internaţionale”, organizat sub egida Centrului pentru Controlul Democratic al Forţelor 

Armate din Geneva şi în parteneriat cu Centrul de Gestionare a Crizelor din Finlanda, 

Centrul Internaţional al Forţelor Militare Finlandeze – FINCEN şi Poliţia Naţională 

Suedeză în perioada 22-24.11.2017, în cadrul cărora au fost instruiţi 3 militari. 

Totodată,  s-a participat în cadrul echipei de proiect nr. 8  „Participarea 

angajaţilor MAI la misiuni şi operaţii UE/ONU” din cadrul Programului privind 

implementarea reformei Poliţiei, precum şi înaintarea propunerilor DTC la proiectul   

Regulamentului privind recrutarea, selectarea, pregătirea, desemnarea şi participarea 

personalului MAI la misiuni şi operaţii internaţionale. 

Acţiunea 3.2.7. Elaborarea mecanismului intern privind participarea la misiunile 

şi operaţiunile internaţionale sub egida ONU, UE, OSCE sau altor organizaţii 

internaţionale/regionale 

Conform dispoziţiei DTC nr.373 din 18.08.2017 „Cu privire la instituirea 

Grupului de lucru pentru elaborarea acordului de cooperare cu Ministerul Apărării în 

domeniul instruirii pentru participare la acţiuni de tip militar”, a fost elaborat proiectul 

Acordului dintre Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne cu privire la 

cooperare în domeniul instruirii. 
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 Obiectiv general 4.   Intoleranța față de incidentele de integritate, discriminare și 
rele tratamente în activitatea Carabinierilor 

 

Obiectivul specific 4.1. Promovarea și implementarea integrității instituționale 

Acţiunea 4.1.1. Implementarea sistemului de management al riscurilor 

În temeiul Dispoziţiei DTC nr. 376 din 18.08.2017, a fost constituit Grupul de 

lucru pentru implimentarea sistemului de management al riscurilor şi dezvoltarea 

cooperării cu structurile specializate în prevenirea şi combaterea corupţiei din cadrul 

MAI. În cadrul şedinţelor grupului de lucru, a fost efectuată analiza şi identificarea 

factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor, reieşind din domeniul şi specificul de activitate, 

care urmează a fi incluse în Planul de integritate al TC. Odată cu aprobarea Planului 

sectorial de acţiuni anticorupţie pentru anii 2018-2020 (HG nr. 676 din 29.08.2017), în 

cadrul Trupelor de Carabinieri, urmează a fi elaborat şi aprobat  Planul de integritate. 

Acţiunea 4.1.3. Informarea carabinierilor despre cerinţele specifice de integritate 

instituţională 

Efectivul DTC şi unităţilor militare din subordine, în cadrul şedinţelor de 

pregătire profesională a fost familiarizat cu noţiunile generale şi actele normative ce 

reglementează prevenirea şi combaterea corupţiei şi răspunderea juridică pentru actele 

de corupţie şi conexe actelor de corupţie. 

Totodată, la 14.02.2017 cu efectivul Aparatului central a fost desfăşurată şedinţa 

în cadrul orelor de formare profesională la tema „Anticorupţie. Prevenirea şi 

combaterea corupţiei în cadrul MAI”. 

Acţiunea 4.1.5. Dezvoltarea cooperării cu structurile specializate în prevenirea şi 

combaterea corupţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

Pe parcursul anului 2017, 17 militari ai Trupelor de Carabinieri au participat la 5 

seminare tematice, organizate şi desfăşurate în cadrul MAI. De asemenea, cu efectivul 

prin contract au fost organizate şedinţe instructive cu tematica „Anticorupţie. 

Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. În 

trimestrul I al anului 2018,  în scopul realizării măsurilor de prevenire şi combatere a 

corupţiei în cadrul Trupelor de Carabinieri, urmează a fi elaborat şi aprobat Planul de 

cooperare cu SPIA a MAI.  

Obiectivul specific 4.2. Respectarea drepturilor omului 

Acţiunea 4.2.1. Desfăşurarea instruirilor în domeniul respectării drepturilor 

omului 

Pe parcursul anului 2017, au fost desfăşurate două şedinţe în cadrul orelor de 

pregătire profesională, de către reprezentantul Procuraturii Generale la 03.03.2017 şi 

25.05.2017, cu efectivul DTC la tema „Instruirea în domeniul prevenirii şi combaterii 

torturii, precum şi a relelor tratamente”. 

 
 

 


