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I. ASPECTE GENERALE 

Inspectoratul General de Carabinieri (în continuare IGC) este o autoritate specializată a statului, cu 

statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, asigurare 

şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie 

a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a 

regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război. 

 

II. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL 

1. Activităţi de asigurare a interoperabilităţii 

În scopul asigurării interoperabilității cu alte structuri ale 

statului cu competențe similare (IGP (INI, INSP, DP mun. 

Chișinău și Inspectoratele de oliție teritoriale), SPIA, 

PCCOCS) au fost desfășurate 173 activități comune. 

2. Activităţi de menținere, asigurare și restabilire a 

ordinii și securității publice, protecția drepturilor și 

libertăților legitime ale persoanelor și ale comunității 

1) Menținerea ordinii publice: 

Au fost desfășurate activități de menținere a ordinii publice prin patrulare în zonele de 

responsabilitate fiind implicat efectiv total 54 758 (a.p.62 471) (zona Nord – 14 001 carabinieri; 

zona Centru – 36 772 carabinieri; zona Sud – 3 985 carabinieri). 

 
       

  2) Executarea măsurilor aferente domeniului 

circulației rutiere: 
Au fost desfășurate activități privind asigurarea circulației 

rutiere și a pietonilor, fiind acoperite, zilnic de luni până vineri 

(până la finisarea primei decade a anului școlar) 14 treceri 

pietonale, iar la 01 septembrie (la începerea decadei a doua a 

anului școlar) – 38 treceri pietonale în preajma a 38 instituții 

de învățământ din mun. Chișinău, 16 treceri pietonale din 

mun. Bălți și 6 treceri pietonale din mun. Comrat, cu 

implicarea a cca 1 901 carabinieri. 

3) Asigurarea ordinii și securității publice: 

a) Asigurarea ordinii și securității publice la întruniri/proteste: evenimente asigurate – 64, 

efectiv antrenat – 10 155 carabinieri; 

b) Asigurarea ordinii și securității pe timpul vizitelor oficiale: evenimente asigurate – 18, 

efectiv antrenat – 509 carabinieri; 

c)  Asigurarea ordinii și securității publice la competiții și jocuri sportive: evenimente asigurate 

– 64, efectiv antrenat – 354 carabinieri; 
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d) Asigurarea ordinii și securității publice pe timpul activităților cultural-artistice și religioase: 

evenimente religioase asigurate – 7, efectiv antrenat – 1 067 carabinieri, evenimente cultural-

artistice – 6, efectiv antrenat – 644 carabinieri. 

 

Graficul evenimentelor de asigurare a ordinii și securității publice de către IGC pentru anul 

2020 comparativ cu perioada analogică a.p. 2019 

 

 

 

4) Participarea la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a contravenţiilor: 

a) Pe parcursul perioadei de referință, urmare planificării și desfășurării activităților de menținere 

a ordinii publice, au fost obținuți următorii indicatori: 17 infracțiuni descoperite în colaborare cu 

poliția, 670 contravenții descoperite în colaborare cu poliția, 20 infracțiuni și 1 940 contravenții 

descoperite nemijlocit de carabinieri, 134 persoane aflate în căutare, automobile aflate în orientare 2, 

debitori 15 persoane. 

b) Dispecerizarea, reacționarea la sesizările și solicitările cetățenilor reacționarea la 

sesizări. 

Este de menționat faptul că, în perioada iulie 2019 – iulie 2020, Inspectoratul General de 

Carabinieri a aderat etapizat (inițial în mod de testare în cadrul echipelor mixte IGP & IGC) la 

reacționarea la apelurile de urgență 112 cu implicarea echipajelor auto de carabinieri în toate sectoarele 

mun. Chișinău (proiect stopat în luna iulie 2020), echipe mixte cu poliția în mun. Comrat și or. 

Căușeni, iar din luna septembrie curent echipele mixte activează doar în mun. Bălți. 

Astfel, pe parcursul perioadei de referință carabinierii au intervenit  

la 3 505 solicitări 112, dintre care la direct 1 619 intervenții, 1 247 intervenții în cadrul echipelor 

mixte și 639 intervenții în suportul poliției. 

Totodată, efectuând diseminarea solicitărilor 112 recepționate pe țară se remarcă următoarele: 

mun. Chișinău – 1 448 solicitări; mun. Bălți – 1 360 solicitări; mun. Comrat – 170 solicitări; or. 

Căușeni – 218 solicitări; 

c) Reținerea și escortarea persoanelor în conformitate cu prevederile legale. 

Urmare a solicitărilor SPIA al MAI, PCCOCS, INI și IP teritoriale ale IGP, carabinierii 

(Batalionului de destinație Specială „Scorpion”) au intervenit în suport participând la 20 măsuri 

speciale, conform competențelor atribuite, astfel efectiv antrenat – 98 carabinieri, ca urmare reținute 

43 persoane.  
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3. Participarea la realizarea măsurilor regimului stării de urgenţă 

b) Executarea atribuțiilor specifice ce revin IGC pentru realizarea măsurilor regimului stării 

de urgență, efectiv implicat 59 293 carabinieri, totodată, fiind acordat suportul necesar autorităților 

competente în asigurarea regimului de carantină în următoarele localități: mun. Chișinău (Spitalul cu 

profil COVID – 19 de pe teritoriul CIE Moldexpo și str. Petricani 88 căminul studențesc al UTM), 

mun. Soroca, or. Glodeni, or. Ștefan Vodă, s. Talmaza din r-l Ștefan Vodă, s. Etulia și s. Cișmichioi din 

r-l Vulcănești, mun. Comrat (Spitalul raional din mun. Comrat), precum și activități de prevenire la 

stații transport public, curțile blocurilor locative, parcuri, zone de agrement, pieți comerciale, etc.  

4. Activități privind protecția instituțională 

Conform Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 1961, Inspectoratul General 

de Carabinieri asigură paza instituțională la 59 obiective, din care: 

 48 misiuni diplomatice (ambasade - 22; reprezentanţe - 2; reşedinţe - 14; consulate - 5; 

organizații internaționale acreditate în R. Moldova -5). 

 

 
 

  
22 
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14 
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2 reprezentanţe 

5 

organizaţii 

internaţionale 

    

Din acestea, 21 sedii diplomatice sunt protejate prin metoda postului fix, iar altele 27, prin 

patrulări auto. 

Pe bază de contract/memorandum de înțelegere, serviciul se execută contra plată, la 5 obiective: 

Ambasada SUA; Reședința Ambasadorului SUA; Ambasada și Consulatul Republicii Cehe; Cancelaria 

Ambasadorului Republicii Populare Chineze; Reprezentanţa Ambasadei Statului Israel- activitatea este 

sistată pe perioada pandemică. 

Total, în perioada de referință la paza misiunilor diplomatice au fost implicați 33 300 carabinieri, 

din care 19 787 militari în termen și 13 513 militari prin contract. 

 11 alte obiective, inclusiv: 

- 3 obiective de importanță majoră (Parlamentul RM, sediul MAI, sediul Comisiei Electorale 

Centrale); 

- 4 tabere militare ale IGC (Tabăra militară din str. Testemiţanu, Tabăra militară din str. Bulgară, 

Tabăra militară „Beriozca”, Punctul de control și trecere al IGC); 

- 3 sedii ale procuraturilor (Procuratura Generală, Procuratura mun. Chișinău, Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale); 

- 1 alt obiectiv (Complexul Memorial „Eternitate”). 

Pentru asigurarea pazei și protecției obiectivelor menționate, în perioada de referință au fost 

implicați 15 782 carabinieri, din care 7 570 militari prin contract și 8 212 militari în termen. 

 

III. MANAGEMENTUL STRATEGIC 

1. Monitorizarea și implementarea stadiului îndeplinirii documentelor de politici 

 În perioada a 12 luni ale anului 2020, de către Secţia implementare politici s-a asigurat procesul 

de monitorizare şi implementare a următoarelor documente de politici (19 documente,  total – 610 

acțiuni). 

2. Activități realizate întru asigurarea implementării sistemului de control intern managerial  

– Elaborarea Registrului riscurilor IGC aferent obiectivelor subdiviziunilor pentru anul 2020; 
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– Organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare a sistemului de control 

intern managerial pentru anul 2019, în cadrul IGC; 

– Elaborarea Raportului anual consolidat privind controlul intern managerial și Declarația de 

răspundere managerial ale IGC; 

– Aprobarea Regulamentului de activitate a Direcției management strategic a IGC; 

– Aрrоbаrеа Instrucțiunii privind organizarea și efectuarea controalelor în cadrul Inspectoratului 

General de Carabinieri; 

– Crearea Consiliului pentru imрlеmеntаrеа sistemului de соntrоl intеrn managerial în саdrul 

Inspectoratului Gеnеrаl de Carabinieri; 

– Aрrоbаrеа Regulamentului privind organizarea activității de standardizare a рrосеsеlоr în 

cadrul Inspectoratului General de Carabinieri; 

– Identificarea și арrоbаrеа proceselor de bază în cadrul Inspectoratului General de Саrаbiniеri;  

– Coordonarea procesului de elaborarea a proceselor de bază de către subdiviziunile structurale 

ale Comandamentului general al IGC; 

– Organizarea ședințelor cu conducătorii subdiviziunilor structurale din Comandamentul General 

al IGC (inclusiv șefii de secții și servicii din cadrul direcțiilor), privind dezvoltarea și consolidarea 

SCIM în IGC. 

3. Monitorizarea și implementarea proiectelor 

În perioada de raportare, activitatea Serviciul management proiecte conform indicatorilor de 

monitorizare și implementare a proiectelor, a fost orientată spre buna asigurare a procesului de pre-

contractare a contractelor de grant pe proiectele din cadrul Programului Operațional Comun România-

Republica Moldova pentru anii 2014-2020, precum și a Suportului Bugetar acordat de Uniunea 

Europeană pentru reformarea Carabinierilor:  

 Consolidarea și pregătirea comună la nivelul personalului implicat în asigurarea și restabilirea 

ordinii publice în cadrul manifestărilor publice cu impact transfrontalier (Proiectul 2SOFT/4.3/15). 

 Creșterea capacităților profesionale ale personalului implicat în asigurarea și restabilirea ordinii 

publice în context transfrontalier (Proiectul 2SOFT/4.3/93). 

 Asistența Uniunii Europene pentru reforma carabinierilor în cadrul Programului de asistență 

pentru reforma Poliției având la bază Acordul de finanțare nr. CRIS:ENI/2015/038-144. 

 Proiectul TAIEX - Atelier pentru menținerea ordinii și securității publice în gestionarea crizelor 

în perioada COVID-19 (n
o 
31471/80006), în comun cu Poliția (IGC în calitate de co-organizator local).  

 Eforturi comune pentru dreptate, pace și viață cu demnitate – o nevoie și o cerință în zilele 

noastre /Joint efforts for justice, peace and life with dignity – a need and requirement of nowadays” 

implementat de Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” cu suportul financiar al 

Ambasadei Germaniei, iar IGC este beneficiar. 

 

IV.  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

1. Compartimentul administrare personal 

Pe parcursul anului 2020 numărul funcțiilor vacante comparativ cu perioada anului trecut al 

militarilor prin contract a scăzut cu 21,1(=22,3-1,2)%.  

La 12 luni ale anului 2020, comparativ cu anul precedent, se remarcă o majorare cu +122 a 

angajărilor și o scădere –129 a eliberărilor. 

Totodată, pe parcursul anului 2020 au fost avansați/promovați în funcții 160 militari și acordate 

grade militare la 396 militari.  

În cadrul unităților militare permanent este prezent dialogul cu militarii în termen privind 

oportunitatea încadrării în serviciul militar prin contract. 

A fost plasat pe site-ul Inspectoratului General de Carabinieri anunț privind oferta de angajare în 

serviciul militar prin contract în mod prioritar a inspectorilor. 
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La invitația Agenției pentru ocuparea forței de muncă s-a participat la Târgul online „Locuri de 

muncă în Republica Moldova” în perioada 08-15 iunie 2020, cu actualizarea informației de pe portalul 

angajat.md. 

Urmare a acțiunilor întreprinse 135 militari în termen din cadrul unităților militare ale Direcțiilor 

regionale a IGC și-au manifestat dorința de a rămâne în serviciul militar prin contract, alte 32 persoane 

au fost angajate urmare a demersurilor prin transfer din alte subdiviziuni ale MAI, 312 persoane au fost 

angajate din sursa externă și 2 persoane s-au transferat în cadrul IGC din alte subdiviziuni ale MAI.  

2. Formare profesională 

a) Formare profesională iniţială: 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, de către angajații Secției formare profesională a Direcției 

management resurse umane (în continuare DMRU) a IGC, au fost organizate și desfășurate 

următoarele activități, conform indicatorilor de performanță: 

- s-a organizat participarea a 15 angajați (sergenţi noi numiţi în funcţii) la un curs de formare 

profesională  de nivel C03 în cadrul CIPAL al MAI; 

- au fost organizate desfășurarea 8 cantonamente de apreciere pentru numirea în funcții a 

candidaților la încadrare în serviciul militar prin contract din rezerva neinstruită a Forțelor Armate (51 

candidaţi). 

b) Formare profesională continuă: 

A fost elaborat și aprobat Planul tematic la formarea profesională generală şi pregătirea de 

specialitate a angajaţilor, precum şi de desfăşurare a cursurilor de formare continuă în domeniul 

constatării contravenţiilor şi intervenţiei profesionale, în baza cărora au fost planificate şedinţe cu 

ofiţerii şi sergenţii subdiviziunilor IGC, volumul realizării acestora fiind diminuat de către situaţia 

pandemică actuală. 

3.Compartimentul psihologic 

a) Evaluarea psihologică: 

Pe parcursul a 12 luni anul 2020, s-a susţinut testarea psihologică cu scopul de angajare, avansare 

şi/sau transfer la 486 de candidaţi, respectiv au fost întocmite 486 de avize psihologice. 

Conform Dispoziției IGC nr. 49 din 21.05.2020, cu privire la desfășurarea procesului de analiză a 

capacităților manageriale a ofițerilor cu funcție de conducere ai Inspectoratului General de Carabinieri 

au fost testați 60 de ofițeri cu funcție de conducere. 

În cadrul Direcției Regionale „Nord” au fost testați 102 militari angajaţi în bază de contract și în 

Direcția Regională „Centru” 175 militari prin contract, în scopul stabilirii gradului de pregătire 

psihologică a acestora de a îndeplini serviciul militar cu arma de foc. 

Prin urmare, în perioada dde raport, au fost testați psihologic 721 de militari prin contract și 92 

militar în termen în vederea analizei caracteristicilor specifice militarilor.  

b) Asistenţa psihologică 

Consilierile psihologice sunt desfășurate în permanență, la solicitarea beneficiarului, din inițiativa 

psihologului sau la solicitarea altor colaboratori. Astfel de asistență psihologică au beneficiat 389 de 

militari în termen şi 1 005 militari prin contract. 

4. Compartimentul protecţie socială  

a) Stabilirea indemnizației unice de asigurare 

A fost stabilită indemnizația unică de asigurare 10 angajați. 

b) stabilirea circumstanțelor contractării traumelor de către angajații IGC. 

Au fost desfășurate 5 anchete de serviciu pe faptul stabilirii circumstanțelor contractării traumelor 

de către angajații IGC. 

c) Susţinerea financiară 

În perioada de 12 luni ale anului 2020, s-a organizat acumularea financiară pentru 16 donații 

benevole (de surse financiare sau bunuri materiale), care au fost expediate conform destinației 

solicitate (inclusiv, și pentru edificiul Filarmonicii Naționale ,,Serghei Lunchevici”). 
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d) Stimularea efectivului din cadrul IGC 

Pe parcursul perioadei de referinţă, au fost elaborate 28 ordine cu privire la stimulare prin care au 

fost menţionaţi 777 de militari din cadrul IGC, 14 angajați civili, 70 veterani și 8 persoane/angajați din 

cadrul altor instituții. 

 

 

V. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

1. Cooperare internațională bilaterală 

Direcția cooperare și misiuni internaționale (în continuare DCMI) a IGC, prin intermediul 

subdiviziunilor sale, în perioada de raport a desfășurat multiple activități de coordonare întru 

consolidarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile similare şi partenerii de cooperare din alte state. 

În contextul situației pandemice la nivel global (COVID-19), precum și în temeiul Deciziilor 

Comisiei pentru situații excepționale, mai multe evenimente bi/multilaterale cu partenerii externi 

planificate pe parcursul anului 2020 au fost contramandate. 

Consecvent, menționăm cooperarea cu cei mai importanți parteneri strategici precum precum: 

Belarus, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Spania, SUA, Turcia, Qatar 

 Cooperarea cu organizațiile internaționale: 

În scopul implementării Viziunii privind relațiile internaționale ale IGC pentru anii 2020-2021 și 

Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (aprobat prin Ordinul  IGC nr. 188 din 15.05.2020) 

de către DCMI au fost identificate noi parteneriate cu PNUD în Moldova și Oficiul ONU în Moldova, 

IPAP/NATO, Oficiul TIKA în Moldova, Consiliul Europei, FIEP, Rezoluția ONU 1325: Femeile, 

Pacea și Securitatea. 

2. Reprezentare externă 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, a fost asigurată desfăşurarea a 35 deplasări în 17  ţări 

precum: Austria, Belarus, Franța, Georgia, Germania, Italia, Polonia și România în cadrul cărora au 

participat 76 angajați. 

 Totodată, carabinierii IGC au participat la: 

seminar internațional – 1 

cursuri de instruire – 3 

vizite de familiarizare – 2 

vizită de lucru – 2 
vizită oficială – 1  

eveniment cultural – 1 

competiţii sportive – 25 

 

*Tabelul inserat reprezintă nr. 

de evenimente per țară. 

3. Protocol și ceremonial 

Au fost întreprinse măsurile protocolare în vederea desfăşurării întrevederilor conducerii IGC cu 

reprezentanţii oficiali naționali și internaționali, anume: 

– în cadrul vizitelor a 3 delegații de nivel înalt: delegația din cadrul EUROGENDFOR, din cadrul 

MAI al Republicii Belarus și din cadrul Secretariatului Tehnic Comun (STC) din România; 

 în cadrul a 72 întrevederi cu reprezentanţii misiunilor diplomatice acreditați în Republica 

Moldova şi alţi parteneri de cooperare.  

4. Participarea la operațiuni și misiuni internaționale 

– La 15 mai 2020 a fost aprobată Concepția privind participarea Inspectoratului General de 

Carabinieri la misiuni și operații internaționale și Planul de implementare al acesteia (Ordinul IGC nr. 

189/2020). 

Austria 1 Italia 1 

Belarus 1 Japonia  1 

Bulgaria  1 Polonia 2 

Cehia 2 România 10 

Croația 2 Serbia  3 

Federația Rusă 2 Turcia  1 

Franța 1 Ucraina  1 

Georgia 1 Ungaria  2 

Germania 3   
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– În conlucrare cu Compania privind misiunile internaționale a u.m. 1001 a Direcției Regionale 

”Centru” a fost elaborat Regulamentul companiei vizate și revizuite fișele de post ale angajaților 

acesteia.  

– Pe parcursul anului 2020, DCMI a contribuit la identificarea asistenței externe a IGC și anume 

a perfectat 8 scrisori de intenție atât în adresa misiunilor diplomatice, cât și organizațiilor internaționale 

și anume: 

 în adresa Ambasadei Suediei la Chișinău privind acordarea sprijinului în vederea dezvoltării 

companiei pentru misiuni internaționale; 

 Forțelor Armatei Suedeze din Stockholm; 

 Ambasadei SUA la Chișinău; 

 Ambasadei Marii Britanii și Irlandei de Nord în R. Moldova; 

 Serviciului de Securitate Internă (Lekhwiya) al Statului Qatar privind demararea cooperării 

bilaterale cu IGC în scopul dezvoltării capacităților carabinierilor pe domeniul misiunilor 

internaționale, modernizării Companiei privind misiunile internaționale a Direcției regionale ,,Centru” 

a IGC și identificării noilor proiecte bilaterale pe domeniul vizat. 

 În adresa Ministerului Apărării al Republicii Moldova privind acordarea asistenței în 

domeniul vizat și posibilitatea negocierii și semnării unui Acord de colaborare IGC-MA privind 

pregătirea contingentului pentru participare în misiuni și operații internaționale. 

– La data de 26 mai 2020, a fost organizată și desfășurată ședința în cadrul IGC, cu conducerea 

Companiei privind misiunile internaționale a u.m. 1001 a Direcției regionale ,,Centru” a IGC și Centrul 

de instrucție al IGC privind discuții punctuale pe marginea cadrului legal privind misiunile 

internaționale și acțiunile prevăzute de Planul de acțiuni pentru implementarea Concepției, privind 

participarea IGC la misiuni și operații internaționale, aprobată prin Ordinul IGC nr. 189 din 

15.05.2020.  

– La 27 mai 2020, a fost organizată și derulată ședința online în cadrul IGC, privind discuții 

punctuale pe marginea instruirilor ce urmează a fi oferite de Oficiul ONU pentru drepturile omului în 

RM, în beneficiul IGC. 

– La 29 mai 2020, angajații IGC au participat la ședința online în cadrul IGC, privind 

prezentarea experienței a 4 femei militare din cadrul Ministerului Apărării care au participat în mai 

misiuni internaționale cu tematica: „Participarea femeilor la consolidarea păcii: perspectiva 

pacificatoarelor militare”, eveniment organizat de Asociația femeilor în sistemul afacerilor interne a 

MAI și Ministerul Apărării. 

– A fost elaborată și aprobată Viziunea privind relațiile internaționale ale IGC pentru anii 2020-

2021 (Ordinul IGC nr. 188 din 15.05.2020); 

– Remiterea în adresa Jandarmeriei Naționale a Franței a listei necesităților/tematicilor de 

instruire privind participarea carabinierilor în misiuni internaționale și dezvoltarea parteneriatului 

bilateral pe acest segment;  

– La 12 august 2020,  Consiliul Suprem de Securitate a acceptat participarea Carabinierilor în 

misiuni internaționale, unde a participat și Ministrul afacerilor interne dl Pavel VOICU; 

– Aprobarea Regulamentului IGC cu privire la selectarea, recrutarea și delegarea angajaților 

IGC la misiuni și operații internaționale (Ordinul IGC nr. 134 din 12.10.2020). 

 

VI. APROVIZIONARE ȘI DOTĂRI 

1.  Achiziții 

Pe parcursul 12 luni ale anului 2020, de către Serviciul achiziții al Direcției aprovizionare și dotări 

(în continuare DAD) a IGC au fost iniţiate și desfășurate 113 (a.p. 106) proceduri de achiziţionare a 

bunurilor materiale, servicii şi lucrări, cu 7 proceduri mai puțin față de perioana analogică a anului 

precedent: 
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- 12 licitaţii publice 

- 3 concursuri prin cererea ofertelor de preţuri 

- 2 proceduri de negociere 

- 6 licitaţii publice anulate 

- 1 concurs prin cererea ofertelor de preţuri anulat 

- 89 contracte de mică valoare 

- 31 acorduri adiționale, au fost perfectate suplimentar. 

  
 

Total au fost întocmite şi încheiate 135 (a.p.139) contracte de achiziţionare a bunurilor materiale, 

prestări servicii şi lucrări. 

 

2. Parcul auto   

 
În perioada de referință, parcul auto al IGC, constituie 118 (a.p. 117) unităţi de transport și 23 

unităţi (12-Dacia Logan şi 11-Dacia Duster) achiziţionate în baza contractului nr.88-BN din 

21.08.2020, (a.p. 0) iar în anul precedent nu a fost achiziționată nici o unitate de transport.  

Altele 21 unităţi auto care aveau termenul limită de exploatare depăşit, nu corespundeau 

cerinţelor şi normelor de exploatare, au fost casate conform prevederilor HG nr. 500/1998, cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate.  

Totodată, au fost reparate şi aduse în stare tehnică normală autovehiculele speciale de model 

„Toma”. 

În total în stare funcţională se află 112 (a.p. 101) unităţi auto. 

Prin urmare, 22 % din transportul auto aflat în gestiunea IGC este de producere sovietică, au 

termenul depăşit de limita exploatării, deoarece, potrivit prevederilor anexei nr.1 a HG nr.338/2003 

,,Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale” durata de funcţionare 

utilă a autobuzelor este de (8 ani), iar a autoturismelor este de (7 ani).  

3. Compartimentul dezvoltarea infrastructurii 
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Pe parcursul anului 2020 pentru întreținerea mijloacelor fixe au fost întreprinse următoarele 

măsuri: 

 au fost încheiate și semnate contracte (acorduri-adiționale) cu agenţii economici privind 

reglementarea livrării-consumului resurselor termoenergetice, apă şi canalizare, gaze naturale, 

transportarea deşeurilor menajere solide etc.; 

 pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi serviciu, s-au procurat în limita planului bugetar 
materiale de uz gospodăresc, sanitare, electrice și altele, necesare pentru menţinerea și exploatarea 

clădirilor şi sistemelor inginereşti inclusiv menținerea curățeniei şi amenajarea teritoriilor;                    

 s-a inițiat procedura și petrecută Licitația publică privind achiziționarea serviciilor de 
elaborare a proiectului tehnic pentru construcția Centrului de deservire auto, construcția acoperișurilor 

în pante, termoizolarea fațadelor a imobilelor Centrului de instrucție din str.Korolenco, 7 

mun.Chişinău; 

 s-au contractat servicii de supraveghere de autor a lucrărilor de renovare a imobilului lit. A 

(bloc administrativ din str. Doina,102, mun. Chișinău); 

 s-a întocmit caietul de sarcini și a fost inițiată procedura privind elaborarea proiectului tehnic 
a Centrelor operaționale al IGC (rețele  echipamentelor de forță și iluminat, rețelelor WAN/LAN, 

camera de servere);  

 au fost evaluate imobilele Direcţiei regionale “SUD” din or. Comrat și Cahul, în urma cărora 
s-a întocmit caietul de sarcini și s-au executat serviciile de  proiectare a lucrărilor de reparație și 

resistematizare ale acestora; 

 în urma generalizării rapoartelor parvenite din partea Direcțiilor regionale al IGC s-a întocmit 
caietul de sarcini, inițiată procedura de achiziționare și încheiat contract cu privire la achiziționarea 

panourilor informative, fiind repartizate conform solicitărilor; 

 s-a întocmit caietul de sarcini, inițiată procedura de achiziții și încheiate contracte privind 

achiziționarea stingătoarelor, panouri antiincendiare de tip închis și a stingătoarelor cu pulbere, care au 

fost repartizate conform  necesităților; 

 sau contractat și sau instalat jaluze exterioare (rolete) în incinta Inspectoratului General de 
Carabinieri al MAI; 

 s-a contractat mobilier pentru oficii, fiind repartizate conform necesităților; 

 a fost asigurată activitatea permanentă a Comisiei locative a IGC cu privire la acordarea 

spațiului locativ de serviciu și achitarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ. 

 s-a acordat ajutor practic și metodic subdiviziunilor teritoriale privind casarea mijloacelor 
fixe, s-au examinat și verificat actele parvenite din subdiviziunile IGC, ce se referă la casarea acestora 

conform HG 500/1998; 

 s-a efectuat casarea mijloacelor fixe aflate la evidența IGC, conform HG 500/1998, cu 
remiterea actelor spre aprobare către MAI; 

 s-a întocmit caietul de sarcini, a fost petrecută procedura de achiziție și s-au executat lucrările 
de renovare a imobilului lit.A (bloc administrativ) al Direcției regionale  „Centru” din str.Doina, 102 

mun. Chișinău,;  

 s-a întocmit caietul de sarcini și s-au executat lucrările de reparație al depozitului central de 

echipament a IGC din mun.Chișinău, str.Tighina, 34; 

 s-au achiziționat și s-au executat lucrările de reparație a încăperilor clădirii administrative în 
incinta IGC din str. Gh.Asachi 65-a, mun. Chișinău; 

În scopul inventarierei complete a bunurilor imobile, aprecierii gradului și modului de utilizare a 

acestora, a fost elaborat Ordinul IGC nr.174 „Cu privire la crearea Comisiei de inventariere și modul 

de utilizare a bunurilor imobile din gestiunea IGC”. 

Astfel, în rezultatul ședințelor de lucru ale comisiei nominalizate au fost efectuate analizele 

corespunzătoare și punctate propuneri concrete de soluționare a gestionării eficace a patrimoniului 

IGC, ținându-se cont de structura organizatorică, politicele de dezvoltare, regionalizarea carabinierilor 
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cât și de alte acte normative parvenite în adresa IGC de la diferite instituții ale statului din domeniul 

vizat. 

 

4. Compartimentul intendență 

 
 

Serviciul are menirea de aprovizionare în termen cu necesarul de alimente, echipament și alte 

bunuri materiale în limita normelor stabilite. Asigură controlul privind recepţionarea, eliberarea, 

ţinerea evidenţei şi condiţiilor de păstrare a produselor alimentare, echipamentului la depozitele de 

alimente şi echipament ale Centrului de asigurare al IGC și subdiviziunilor subordonate. 

 

VII. ACTIVITATEA FINANCIARĂ 

 

1. Planificarea bugetară 

Pe parcursul trimestrului IV, contrar calendarului bugetar a fost elaborat și prezentat proiectul 

bugetului consolidat pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023, conform cerințelor 

Ministerului Finanțelor stipulat în circulară. Ulterior s-a asigurat replanificarea alocațiilor în cadrul 

proiectelor finanțate din surse externe, în condițiile acumulării veniturilor în anul curent cu efectuarea 

cheltuielilor în anul 2021 din contul soldurilor. 

2. Evidența contabilă 

Au fost efectuate operațiuni de luare la evidență a bunurilor și serviciilor procurate pe parcursul 

anului curent, casare a bunurilor, evidența datoriilor și creanțelor cu agenții economici. S-au întocmit 

160 acte de verificare cu toți agenții economici. 

 

VIII. SECURITATE ŞI INVESTIGAŢII 

 

1. Asigurarea securității interne  în cadrul IGC 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, pentru 

diferite abateri disciplinare, încălcări și neajunsuri identificate au fost inițiate 331 anchete de seviciu.  



 
INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI 

 

 
EVALUAREA  ACTIVITĂȚII  IGC – 12  luni 2020  Pagina 12 din 17 

 

Urmare examinării materialelor acumulate în cadrul efectuării anchetelor de serviciu și faptelor 

constatate, în temeiul prevederilor Regulamentului disciplinei militare, aprobat prin Legea nr. 59/2007, 

au fost aplicate sancțiuni asupra 259 militari, dintre care 129 militari în termen. 

Totodată, se efectuează verificarea candidaților la angajare în cadrul IGC. Astfel, au fost supuși 

verificărilor 801 militari, şi anume: 

- promovare în funcţii 160 militari; 

- acordarea gradelor militare 396 militari; 

- angajare 489 candidaţi. 

2. Asigurarea climatului de integritate instituțională în cadrul IGC 

În contextul cultivării și asigurării climatului de integritate instituțională, se   realizează 

următoarele măsuri:  

-  funcționarea liniilor telefonice anticorupție în cadrul IGC (Regulamentul de funcționare a 

sistemului liniilor telefonice anticorupție în cadrul IGC, aprobat prin Ordinul IGC nr. 341/2019); 

- respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale (Ordinul IGC nr. 

175/2020, cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de colectarea daclarațiilor și gestionarea 

Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale în cadrul IGC);  

- respectarea regimului juridic al cadourilor (Regulamentul privind regimul juridic al cadourilor în 

cadrul IGC, aprobat prin Ordinul IGC nr. 311/2020); 

- neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare (Regulamentul privind 

evidența cazurilor de influență necorespunzătoare exercitate asupra militarilor IGC, aprobat prin 

Ordinul IGC nr. 122/2020); 

-  neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate 

(Regulamentul privind avertizorii de integritate în cadrul IGC, aprobat prin Ordinul IGC nr. 350/2020);  

La fel, întru realizarea și implimentarea prevederilor Legii integrității nr. 82/2017, Legii nr. 

133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, Legii nr. 982/2000 privind accesul la 

informație și Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, permanent se efectuează 

activități de monitorizare și control în vederea: 

-  asigurării accesului la informații de interes public; 

-  gestionării transparentă și responsabilă a patrimoniului public; 

- respectării regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și a limitărilor de 

publicitate; 

-  neadmiterii favoritismului; 

-  respectării regimului juridic al conflictelor de interese; 

-  asigurării transparenței în procesul decizional. 

În conformitate cu prevederile Ordinului IGC nr. 263/2020, cu suportul Direcției Educație 

Anticorupție a Centrului Național Anticorupție, în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri a fost 

demarată campania de sensibilizare și instruire anticorupție, fiind desfășurate ședințe de instruire 

anticorupție, cu genericul „Integritate profesională-principiul de activitate al Inspectoratului General de 

Carabinieri”, în perioada 02 - 17.09.2020.  

Prin urmare, în cadrul campaniei de sensibilizare și instruire anticorupție au fost instruiți 639 

militari prin contract. 

În contextul dezvoltării cooperării cu structurile specializare în combaterea corupției în cadrul 

MAI, Direcția securitate și investigații a IGC colaborează cu Serviciul protecție internă și anticorupție 

al MAI în domeniul prevenirii apariţiei manifestărilor de corupţie şi încurajării denunţării acestora, 

investigarea şi combaterea actelor de corupţie şi cele conexe lor, precum şi a faptelor coruptibile în 

rândurile militarilor IGC, asigurarea regimului secret și asigurării securităţii interne. Colaborarea se 

realizează prin schimbul de informaţii, documente şi date statistice, acordarea consultaţiilor de 

specialitate, schimbul de experienţă, acordarea suportului metodologic şi practic în domeniile de 
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colaborare, organizarea întrunirilor, seminarelor şi a cursurilor de instruire, efectuarea în comun a 

activităţii speciale de investigaţii. 

 

IX. ACTIVITATEA JURIDICĂ ŞI PRACTICĂ CONTRAVENŢIONALĂ 

 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, Secția juridică și practică contravențională a realizat: 

- avizarea a 69 proiecte de acte normative parvenite în cadrul IGC;  

- avizarea a 28 Regulamente de activitate ulterior aprobate prin ordine interne;  

- 129 reprezentări juridice;  

- 44 petiţii/cereri prealabile examinate. 

 

X. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR 

 

1. Managementul circulației  documentelor 

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, s-a efectuat lucrări de secretariat precum, înregistrarea 

continuă/consecutivă a documentelor parvenite și executate în/din cadrul IGC, în registrele de evidență, 

după cum urmează: 

 

Documente înregistrate 

 

2019 2020 

Registrul de evidență a actelor recepționate 4502 3596 

Registrul de evidență a actelor executate 3102 3937 

Registrul de evidență a actelor interne 4106 819 

Registru de evidență a procedurilor administrative - 26 

Registrul de evidență a ordinelor MAI 241/42 185/15 

Registrul de evidență a ordinelor de bază/personal a 

IGC 

378/378 365/205 

Registrul de evidență a dispozițiilor IGC 506 195 

Petiții/audiența/cereri prealabile 228/2/51 80/0/83 

 

XI. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR 
 

În scopul implementării acțiunilor cu privire la asigurarea regimului secret și organizarea 

controlului permanent privind respectarea măsurilor de protecție a informațiilor atribuite la secret de 

stat în cadrul IGC, precum și în scopul executării cerințelor Legii 245/2008 cu privire la secretul de 

stat, Hotărârii Guvernului nr.1176/2010 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea 

regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice” și Ordinului MAI nr. 

265/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul 

aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din 

subordinea acestuia, de către efectivul Serviciului protecția informațiilor (în continuare SPI) al IGC, pe 

parcursul perioadei de referință, s-a efectuat lucrări de secretariat secrete în cadrul Comandamentului 

General al Inspectoratului General de Carabinieri, prin asigurarea evidenței și circulației documentelor 

cu parafă de secretizare operativ, conform termenilor stabiliți. 

 

XII. COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 

 

1. Asigurarea funcţionalităţii sistemului de telecomunicaţii 
Pe parcursul perioadei de 12 luni ale anului 2020, s-a întreprins următoarele acțiuni: 
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 urmare a solicitărilor parvenite de la angajaţii IGC (telefonic, scrisori, demerse, rapoarte, 

mail) au fost acordat suport fizic, tehnic și metodic în înlăturarea dificultăților şi deranjamentelor 

soft&hard . 

 

-  Intervenția la deranjamente: 

 Reinstalare sisteme de operare (32 PC), 

 Instalare și configurare imprimante (15 utilizatori), 

 Eliminare/restabilire parola de administrator (11 PC), 

 Instalare antivirus (300 PC), 

 Instalare Microsoft Office (80 PC), 

 Conectarea la internet (80 PC), 

 Activare Windows (300), 

 Instalare / configurare bazelor de date si aplicațiilor:  Java, VPN, Web Acces, BCD, OSK, 

Ross oft, Frontiera (32 PC). 

 Mentenanța sistemului de înregistrare a convorbirilor telefonice de tip PHOBOS din cadrul 
subdiviziunii centrale a IGC; 

 mentenanța rețelelor telefonice din cadrul tuturor entităților IGC, inclusiv programarea CTA 
(6 reţele LAN cu 6 staţii telefonică internă); 

 coordonarea și modificarea contractelor de prestare a serviciilor de comunicații electronice, de 

comun cu S.A. ”Moldtelecom”; 

 profilaxia tehnică a sistemului de monitorizare video din cadrul IGC şi subdiviziunile 
subordonate IGC (5 video sisteme); 

 perfectarea și semnarea actelor de primire predare a bunurilor din dotarea IGC; 

 acordul suportului în înlăturarea defecțiunilor tehnice apărute în administrarea cutiei poștale 

din cadrul IGC. În urma erorilor apărute în funcționalitatea cutiilor poștale departamentale au fost 

efectuate mai multe intervenții pentru suport tehnic; 

 în scopul realizării caietului de sarcini privind achiziționarea serviciilor de proiectare a 
Sistemelor de Cablare Structurală și creare a Centrelor operaționale în incinta sediilor IGC al MAI, au 

fost efectuate vizite în cadrul subdiviziunilor IGC, pentru studierea rigorilor și necesităților. Ca rezultat 

a fost elaborat caietul de sarcini menționat supra;  

 s-au identificat 3 parteneri de dezvoltare, pentru încheierea acordurilor de cooperare. 

2. Participarea în calitate de specialiști pe domeniul deservit în cadrul Grupului de 

achiziționarea de bunuri și servicii 

Urmărind scopul restabilirii şi menţinerii în stare funcţională a sistemului de comunicare a  fost 

elaborat caietul de sarcini pentru organizarea şi petrecerea procedurii publice de achiziționare, 

verificare din punct de vedere tehnic a ofertelor parvenite de la agenții economici cu întocmirea și 

prezentarea raportului sistematizat de analiza în cadrul Grupului de lucru responsabil de achiziții.  

 

XIII. INFORMARE ŞI COMUNICARE 

1. Comunicarea internă 

A fost elaborat procesele operaționale standard pentru activitățile de comunicare, care conțin 

informații relevante cu privire la: organizarea diverselor evenimente de presă (conferințe de presă, 

briefing-uri, acordarea de interviuri etc.), elaborarea comunicatelor de presă, comunicarea în situații de 

criză în timpul măsurilor în masă. 

Totodată, în perioada de referință, s-a desfășurat (de către ofițerii Serviciul informare și 

comunicare mass media - în continuare SICMM) o ședință la tema ”Comunicarea cu mass-media” cu 
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efectivul implicat la cursurile de intervenție profesională în cadrul Centrul de instruire (u.m. 1006) al 

IGC. 

De către ofițerii SICMM a fost acordat ajutor practic la elaborarea și realizarea designului 

imaginilor pentru Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1940-VIII  din 23 decembrie 2020, 

privind Uniforma militară și însemnele distinctive ale militarilor din cadrul Inspectoratului General de 

Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne. 

2. Comunicarea externă 

În vederea promovării imaginii Inspectoratului General de Carabinieri în societate, pe parcursul a 

12 luni ale anului 2020 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- s-a elaborat şi difuzat pe pagina web a IGC 137 de comunicate de presă are reflectă 

activitățile de bază desfășurate în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al MAI; 

- pentru eficientizarea activității de informare a publicului larg este intens  utilizată reţeaua de 

socializare Facebook, unde au fost distribuite 588 postări (ştiri, fotografii, spoturi video, reportaje ce 

vizează carabinierii). Una din postări a înregistrat un record de peste 72 mii de accesări (postarea cu 

îndemnul de a responsabiliza populația să stea acasă, în urma instituirii Situației de urgență). 

În urma colaborării cu reprezentanții mass-media din țară, în vederea promovării imaginii IGC în 

societate, în perioada de raport au fost înregistrate 368 de apariții în mass-media (știri, reportaje, 

emisiuni), ce reflectă activitatea IGC.  

Totodată, au fost înregistrate 71 de postări și reportaje cu tentă negativă pe marginea cazului 

din s. Elizaveta (c-n Tătaru DR ”Nord” a IGC). 

3. Asigurarea procesului de transparenţă decizională   
În scopul asigurării informării coerente și obiective a publicului, privind activitățile organizate și 

desfășurate în cadrul instituției, au fost distribuite pe pagina oficială a IGC 137 comunicate de presă.  

Pentru asigurărea transparenței în procesul decizional, pe pagina oficială a IGC au fost plasate 22 

documente (rapoarte, planuri de achiziții, anunțuri, alte documente cu caracter informativ privind 

activitatea IGC), precum și operate actualizări de informații destinate publicului larg în rubricile: Petiții 

online, Conducerea IGC, Structura IGC, Heraldică, Achiziții și Transparență. 

 

XIV. ACTIVITATEA MEDICALĂ 

 

 1. Coordonarea generală a activităților punctelor medicale 

 Pe parcursul  a 12 luni ale anului 2020, activitatea Direcției medicale a fost axată spre ameliorarea 

sănătăţii efectivului militar, prevenirea şi diminuarea morbidităţii generale, inclusiv infecţioase şi 

parazitare prin organizarea şi supravegherea măsurilor profilactice, măsurilor de dirijare şi coordonare 

a activităţilor punctelor medicale ale unităţilor militare. 

Astfel, în punctele medicale s-au adresat 1447 militari în termen: 

– 1222 tratament ambulatoriu,  

– 205 tratament în punctele medicale,  

– 6 în spitalul MAI,  

– 10 spitalele MS.   

Prin urmare, din numărul total al cazurilor primare mai mult de jumătate revin pe seama maladiilor 

de importanţă epidemiologică: bolile aparatului respirator, bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat, 

bolile infecţioase şi parazitare. 

Pe parcursul perioadei sus numite au fost înregistrate în rândul efectivului IGC 116 cazuri 

confirmate de infecție de tip nou COVID-19. Cazuri grave de COVID-19 nu au fost. 

2. Asigurarea funcționalității Comisiei medicale  

Pe parcursul a 12 luni ale anului 2020, s-a efectuat îmbunătățirea lucrului curativ-profilactic, a fost 

studiate ordinele, dispozițiunile și instrucțiuni elaborate de Direcția medicală, au fost examinate petiții 

parvenite, verificată corectitudinea întocmirii documentației medicale. 
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A fost acordat ajutor medical ambulator calificat și specializat la 67 militari în termen, efectuată 

expertiza medico - militară la 98 angajați, militari în termen 311, rezerviștilor ce se angajează în 

serviciul militar prin contract 409. S-a acordat ajutor practic și metodic în unitățile militare pe întrebări 

de expertiză. 

Au fost întocmite 9 certificate - decizii medicale pe motiv de boală care au fost aprobate la 

Comisia centrală de expertiză medico-militară a Forțelor Armate, dintre care 2 militari apreciați ,,Inapt 

pentru serviciul militar cu excluderea din evidența militară”, 5 militari apreciați ,,Inapt pentru serviciul 

militar în timp de pace, apt necombatant la război”, 2 militari prin contract apreciat ,,Inapt pentru 

serviciul militar cu excluderea din evidența militară”. Din militarii apreciați inapți pentru serviciul 

militar după maladii sînt repartizați pe contingente în modul următor: boli endocrine –0; tulburări 

mentale –1; bolile sistemului nervos –0; bolile ochiului –0; bolile urechii –0; bolile aparatului 

circulator –2; bolile pielii –1; bolile sistemului genito-urinar –1; bolile infecțioase –2; bolile sîngelui –

0; bolile osteoarticulare –0, leziuni traumatice –0, tumori –1, malformații congenitale – 1. Din numărul 

total de militari eliberați pe motiv de boală 3 au fost clasați cu patologii preexistente. Au fost întocmite 

14 adeverințe care la fel au fost aprobate la CCEMM a FA.  

3. Desfăşurarea activităţilor curativ-profilactice. 

 Măsurile sanitar-igienice şi antiepidemice efectuate în perioada anului 2020 au avut ca scop 

ameliorarea stării sanitar-igienice şi tehnice la obiectivele cu risc epidemic major a unităţilor militare, 

combaterea morbidităţi infecţioase şi bolilor parazitare în mediul efectivului militar. 

Activităţile privind supravegherea sanitar-epidemiologică în unităţile militare  au fost examinate 

lunar la şedinţele de bilanţ a punctelor medicale a IGC. 

În scopul perfecţionării şi îmbunătăţirii activităţii medicinii preventive şi sănătăţii militarilor au 

fost elaborate note informative, ordine, dispoziţiuni expediate în unităţile militare pentru desfăşurarea 

măsurilor profilactice concrete printre efectivul militar. Prelevarea lavajelor din cantinele ostășești şi 

apei potabile pentru investigații de laborator s-au efectuat conform graficului parvenit de la CSP a 

MAI. Rezultate pozitive nu au fost înregistrate. La fel, s-a acordat ajutor metodic şi practic punctelor 

medicale în privinţa supravegherii sanitar-epidemiologice a obiectivelor cu risc epidemic major a 

unităţilor militare, întocmirea documentaţiei şi planurilor de activitate a punctelor medicale etc. 

 

XV. PROBLEME, SOLUȚII ȘI PRIORITĂȚI 

 

I. Problema: Cadrul normativ depășit, menține competenţele poliţieneşti atribuite Carabinierilor 

la un nivel limitat, în special pe linia asigurării și restabilirii ordinii publice, prevenirii și combaterii 

criminalității, asigurării securității și ordinii de drept la nivel național.      

Prioritate/Obiectiv: Adaptarea cadrului normativ general incident IGC şi armonizarea 

normativă cu implicaţii asupra activităţii instituţiei în raport cu cerinţele comunitare. 

Acțiuni necesare pentru anul 2021:   

Implementarea recomandărilor din Analiza Funcțională a IGC. Inițierea și realizarea activităților 

corelative procesului de creație normativă și de armonizare a cadrului normativ de toate categorile, 

susceptibil domeniului de funcționare a IGC (proiecte de acte normative, instrucțiuni, ghiduri, 

regulamente de funcționare, fișe de post, procese operaționale, proceduri de operare standard etc).  

  

II. Problema:  

a) Existența deficitului general de capacitate a IGC în domeniul asigurării și restabilirii ordinii 

și securității publice, exprimat prin existența la moment în activitatea Carabinierilor a paralelismelor, 

suprapunerilor şi dublărilor de competenţe cu Poliția, fapt ce face dificilă organizarea şi desfăşurarea 

misiunilor, stabilirea precisă a responsabilităţilor, cooperarea şi alocarea resurselor, organizarea şi 

executarea misiunilor. 

b) Capacitatea operațională limitată, rezultată din: organizarea necorespunzătoare a instituției la 

nivel central și teritorial; reprezentarea teritorială insuficientă, neexistînd acoperirea națională din 
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partea Carabinierilor; deficitul de efective specializate pentru îndeplinirea misiunii principale; absența 

competențelor polițienești; 

Prioritate/Obiectiv: Crearea/operaționalizarea unei structuri (IGC), cu atribuții duale 

moderne în conformitate cu cele mai bune practici europene și internaționale, în măsură să 

răspundă proactiv la nevoile de securitate ale cetățenilor și ale societății. 

     Acțiuni necesare pentru trimestrul I anul 2021:   

  Lichidarea restanțelor la capitolul profesionalizării personalului, orientarea de resurse către 

pregătirea polițienească a efectivelor, încît să fie asigurată noua abordare a misiunilor și schimbarea de 

atitudine în relațiile cu populația. 

 Inițierea procesului de perfecţionare a sistemului instituţional de formare profesională iniţială 
şi continuă a carabinierilor în măsură să asigure nevoile de pregătire a personalului (standarde 

ocupaționale, stabilirea necesarului de pregătire pe niveluri, studierea și aplicarea practicilor 

europene, stabilirea criteriilor de evaluare etc). 

 Reevaluarea sistemului conceptual (metodologii, manuale, ghiduri, regulamente, ordine, 
instrucţiuni etc) în domeniul organizării, planificării şi executării atribuţiilor specifice.  

  Inițierea procesului de reproiectare a pregătirii juridice a personalului pentru exercitarea 

competenţelor în materie de prevenire și combatere a faptelor prejudiciabile. 

 Intensificarea prezenței Carabinierilor în dispozitivele de ordine și securitate publică și 

proiectarea către societate a imaginii pozitive a noii organizații (echipe mixte de patrulare auto cu IGP; 

echipe autonome de patrulare auto; asigurarea ordinii publice în cadrul unor proiecte sociale – 

treceri pietonale etc). 

  Implementarea cadrului strategic de dezvoltare a carabinierilor, în partea referitoare la 
transferul de competențe poliție/carabinieri (menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice) și 

pregătirea procesului de transfer al unităților organizaționale (300 - unități) de la poliție către 

carabinieri. 

 

III. Problema: Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în vederea 

creșterii capacității de asimilare a standardelor, experiențelor și bunelor practici europene și 

internaționale, precum și de atragere a finanțărilor externe.  

Acțiuni în derulare:   

 Valorificarea suportului bugetar acordat pentru dezvoltarea și profesionalizarea carabinierilor. 

 Inițierea procesului de elaborare și semnare a Acordurilor de colaborare cu instituțiile 

societății civile, de incidență domeniului. 

Condițiile minime pentru realizarea reformei Carabinierilor sunt următoarele: 

a) sprijinul politic pentru reforma Carabinierilor; 

b) sprijinul conducerii MAI și consensul instituțional asupra necesității de a dezvolta carabinierii; 

c) obținerea susținerii personalului pentru procesul de schimbare; 

d) alocarea resurselor interne de toate categoriile necesare pentru reformă; 

e) obținerea de suport conceptual și financiar internațional și din partea comunității donatorilor din 

Republica Moldova.  
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