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În vederea implementării Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru 

anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 31.05.2017, Vă aducem 

la cunoştinţă despre activităţile desfăşurate pe parcursul semestrului I 2019. 

 Astfel, în scopul implementării acţiunii 1.1.3. ,,Modificarea şi/sau completarea 

actelor legislative şi normative conexe activităţii Carabinierilor, potrivit noii Legi cu 

privire la Inspectoratul General de Carabinieri” prin ordinul DTC nr. 280 din 20.12.18 

a fost instituit grupul de lucru privind ajustarea cadrului normativ instituţional al 

Departamentului Trupelor de Carabinieri  la prevederile Legii nr. 219 din 08.11.2018 cu 

privire la Inspectoratul General de Carabinieri, iar la 02 ianuarie curent, de către 

preşedintele Grupului, desemnat prin ordinul vizat supra, a fost convocată şedinţa de 

lucru în cadrul căreia au fost identificate obiectivele primordiale şi acţiunile ce urmează 

a fi întreprinse întru aplicarea corectă, fără eventuale riscuri, al Legii  cu privire la 

Inspectoratul General de Carabinieri. 

         Totodată, după avizul Centrului de Implimentare a Reformelor, este la o etapă 

finală ajustarea proiectul de hotărâre a Guvernului „Pentru aprobarea structurii și 

efectivului-limită a Inspectoratului General de Carabinieri și a Regulamentului cu 

privire la organizarea și funcționarea Comandamentului General al Inspectoratului 

General de Carabinieri”. 

 La 30 ianuarie 2019, 05 februarie 2019 şi 26 martie 2019, au fost convocate 

şedinţe de lucru în cadrul căreia au fost identificate obiectivele primordiale şi acţiunile 

ce urmează a fi întreprinse întru aplicarea corectă, fără eventuale riscuri, a Legii nr. 219 

din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri.  

Întru executarea acţiunii 1.2.1. „Implementarea prevederilor Legii cu privire 

la Carabinieri şi redimensionarea competenţelor legale ale Carabinierilor şi Poliţiei 

în cadrul sistemului de ordine şi securitate publică”, militarii Inspectoratului General 

de Carabinieri au fost antrenaţi în serviciul de menţinere şi asigurare a ordinii publice, 

precum şi efectuarea unor măsuri speciale, conform domeniului de competenţă, cu 

42 745 implicări-efectiv, dintre care: 

 34 827 carabinieri – menţinerea ordinii publice 

 7 789 carabinieri – asigurarea ordinii publice 

 129 carabinieri – măsuri speciale 

Numărul total de patrule a constituit 8 533, dintre care 7 998 pedestre şi 535 auto. 

 Începînd cu 28 noiembrie 2018 pînă în prezent în adiacentul Fabricii de confecţii 

„Ionel” S.A. de către carabinieri se desfăşoară activităţi de prevenire şi curmare a 

comerţului ilicit stradal. 

 Începînd cu 28 februarie 2019 pînă în prezent efectivul TC este implicat la 

menţinerea ordinii publice în sectoarele mun. Chişinău, mun. Bălţi, mun. Comrat, or. 

Căuşeni, or. Cahul cu patrule auto şi pedestre.  

 Începînd cu 15 mai 2019 pînă în prezent pe teritoriul Gării Feroviare Chişinău şi 

Bălţi-Oraş sunt intensificate activităţile de menţinere a ordinii şi securităţii publice, 

prevenire şi contracararea infracţionalităţii.  

 La 25 aprilie 2019 a fost încheiat un Acord de cooperare între Inspectoratul 

General de Carabinieri şi Inspectoratul General al Poliţiei 
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 Întru executarea acţiunii 1.2.2. „Modificarea regulamentelor interne de 

activitate, la 18.05.2019 în adresa MAI a fost expediat proiectul Hotărârii de Guvern cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Carabinieri conform 

avizului CIR, organigrama şi structura IGC.  

Regulamentele interne de activitate urmează a fi modificate reieşind din 

prevederile Hotărârii Guvernului prenotate.   

Întru executarea acţiunii 1.2.4. „Reorganizarea şi operaţionalizarea 

structurilor de Carabinieri în vederea asigurării executării atribuţiilor stabilite prin 

lege”, prin Ordinul DTC nr. 110 din 31.05.2019 a fost creat Grupul de lucru privind 

elaborarea conceptului de regionalizare a Inspectoratului General de Carabinieri. Grupul 

de lucru s-a întrunit în 4 şedinţe după care a fost elaborat proiectul conceptului de 

regionalizare a IGC.  

 Întru executarea acţiunii 2.1.1. „Înlocuirea progresivă a militarilor în termen 

cu personal profesionalizat (2018 – 28%, 2019 – 36%, 2020 – 36%)”, actualmente, 

sunt completate aproximativ 90 % din numărul total de funcţii profesionalizate.   

 La etapa a doua de profesionalizare, pe parcursul anului 2019, urmează a fi 

profesionalizate 530 funcţii prin contract.  

 La 31.05.2019 a fost expediat în adresa Direcţiei politici de personal şi 

învăţământ a MAI proiectul de ordin privind înlocuirea a 150 de funcţii militare în 

termen cu 130 militari prin contract. 

 În etapa a doua de încorporare (decembrie) urmează a fi reduse încă 270 de 

militari în termen. 

 Întru executarea acţiunii 2.2.3. „Respectarea principiului egalităţii de gen în 

procesul de angajare şi promovare în Departamentul Trupelor de Carabinieri”, au 

fost iniţiate activităţile de încheiere a unui accord de colaborare între Centrul Parteneriat 

pentru Dezvoltare şi Inspectoratul General de Carabinieri în scopul cooperării între părţi 

în domeniul realizării şi implementării activităţilor cu privire la consolidarea şi 

dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale IGC în domeniul asigurării şi promovării 

Dreptului Omului, în general precum şi implementării principiilor egalităţii şi echităţii 

de gen, punerii în aplicare a Agendei “Femeile, Pacea şi Securitate”. 

 La 29.03.2019 la cursul de instruire în domeniul bugetării sensibile la 

dimensiunea gen au participat 6 militari din grupul coordonator Gender din cadrul 

trupelor de carabinieri.  

 De asemenea, selectarea candidaţilor la angajare se efectuează pe principiul 

egalităţii de gen. De la începutul anului 2019 au fost angajate 11 femei în servciul 

militar prin contract. 

  La moment activează 142 femei, dintre care 30 deţin funcţii de conducere. 

 Întru executarea acţiunii 2.3.4. ”Realizarea unui sistem unitar de formare 

profesională iniţială şi continuă a personalului în conformitate cu standardele 

europene”, carabinierii au efectuat deplasări peste hotarele RM, după cum urmează:  

- Participarea la Seminarul de experţi în domeniul violenţei şi dezordinii în fotbal, 

care a avut loc în perioada 16-18 ianuarie 2019, sediul Hotelului Hilton Aeroport 

Schiphol din or. Amsterdam, Olanda (1 militar). 
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- Participarea la Cursul de instruire privind tacticile de conducere a autospecialelor, 

care are loc în perioada 21 ianuarie 2019 – 01 februarie 2019, în or. Istanbul, Turcia (4 

militari). 

- Un angajat al TC a participat la cea de-a 4-a ediţie a Cursului privind aplicarea 

legii în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor - LET4CAP”, în perioada 18-22 

februarie 2019, în or. Vicenza, Italia. 
- În perioada 19 – 23 martie 2019, a avut loc Vizita de familiarizare în cadrul 

Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 

Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” şi Universităţii Naţionale de Apărare 

„Carol I”, în cadrul căreia a participat un angajat al TC. 

- În data de 05 aprilie 2019, în or. Odesa, Ucraina, un angajat al IGC a participat 

la Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale, cu 

genericul ,,Probleme actuale ale securităţii naţionale”. 

- În perioada 14 - 19 aprilie 2019, în or. Budapesta, Ungaria, 2 angajaţi al IGC au 

participat la Atelierul de lucru cu genericul „Femeile în organele de drept”. 

- În perioada 26 mai – 15 iunie 2019, în or. Livorno, Italia, 12 angajaţi al IGC au 

participat la Cursul de instruire în domeniul antitero; 

- În perioada 02  – 14 iunie 2019, în or. Orăştie, România, un angajat al IGC 

aparticipat la Cursul de instruire cu genericul „Utilizarea armamentului specific din 

dotare”. 

- În perioada 02 – 14 iunie 2019, în România, 3 angajaţi al IGC au participat la 

Cursul de instruire de formare a tehnicienilor de intervenţie profesională. 

- În perioada 02 – 14 iunie 2019, în or. Bucureşti, România, un angajat al IGC a 

participat la Curs cu genericul „Inteligenţa emoţională în domeniul ordinii publice”; 

- În perioada 09 – 29 iunie 2019, în or. Roma, Italia, 15 angajaţi al IGC au 

participat la Cursul de instruire în domeniul ordinii publice şi activităţilor poliţieneşti. 

- În perioada 23 –  29 iunie 2019, în or. Bucureşti, România, 2 angajaţi ai IGC au 

participat la Curs cu genericul ,, Stagiul de pregătire în domeniul DIALOG”. 

În perioada 02 aprilie – 17 mai 2019, cu suportul Ambasadei Italiei în Republica 

Moldova, şi în scopul ridicării nivelului de pregătire lingvistică a efectivului, 64 de 

militari carabinieri au participat la Cursul de studiere a limbii italiene (nivelul A1/A2). 

 Întru executarea acţiunii 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”, la 06 şi 07.02.2019, de către 

Serviciul tehnică militară şi armament al DL, au fost organizate şedinţe de lucru cu 

privire la caracteristicile tehnice, modul de aplicare şi de păstrare a mijloacelor speciale 

de apărare activă şi auxiliară ce au fost recepţionate. Totodată, în baza Ordinului DTC 

nr. 35 din 06.02.2019, efectivul corpului de comandă al subdiviziunilor Trupelor de 

Carabinier în comun cu angajaţii grupelor de aplicare a mijloacelor speciale a INP al 

IGP, a fost organizată şedinţă teoretică şi practică cu aplicarea mijloacelor speciale 

recepţionate, pe teritoriul tirului sportiv „Dinamo”. 

 Întru executarea acţiunii 3.1.4. „Perfecţionarea pregătirii efectivului Trupelor 

de Carabinieri în scopul compatibilizării cu structurile Forţelor Armate, în vederea 

participării în comun la acţiuni de tip militar” s-a participat la exerciţiul combinat de 
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stat-major şi trupe organizat de Marele Stat Major al Armatei Naţionale desfăşurat în 

perioada 21-24 mai 2019. 

 Întru executarea acţiunii 3.2.4. „Dezvoltarea funcţionalităţii structurilor de 

Carabinieri conform standardelor europene şi internaţionale”, Comandamentul 

General al Armei dei Carabinieri din Italia a donat doi cîini de serviciu (rasa – 

ciobănesc german), în vederea organizării activităţilor ce se impun. Un câine este 

specializat în detectare arme/exploziv iar al doilea câine este specializat în ordine 

publică. Ambii patrupezi au fost înregistraţi în Registrul electronic de evidenţă al 

cîinilor şi deţin microcip. În perioada 24-30 martie 2019 s-a desfăşurat vizita expertului 

canin Adriano Carbone pentru a verifica condiţiile de cazare şi întreţinere a câinilor. 

 Întru executarea acţiunii 3.2.5. „Consolidarea capacităţii instituţionale de 

absorbţie a asistenţei financiare externe”, urmare fluctuaţiei de personal, a fost aprobat 

repetat Ordinului cu privire la crearea Grupului de lucru privind absorbţia asistenţei 

externe şi implmentarea proiectelor în cadrul IGC (Ordinului IGC nr. 73 din 27 martie 

2019). Grupul de lucru s-a întrunit în 2 ședinţe în care au discutat și analizat necesităţile 

de finanţare din partea finanţatorilor externi, rezultînd 5 note de proiecte completate și 

pregătite pentru a fi înaintate potenţialilor parteneri de dezvoltare. 

Întru executarea acţiunii 4.1.2. „Asigurarea climatului de integritate instituţională 

prin aplicarea politicilor anticorupţie naţionale şi sectoriale”, prin Ordinul DTC nr. 31 

din 05.02.2019 a fost aprobat Planul de integritate al DTC, care a fost elaborat cu 

suportul CNA. 

Întru executarea acţiunii 4.1.3. „Informarea carabinierilor despre cerinţele 

specifice de integritate instituţională”, la 31 ianuarie 2019, din partea SPIA au fost 

primite 30 de broşuri: Ghid privind soluţionarea conflictelor de interese pentru 

conducătorii entităţilor publice. Scopul Ghidului menţionat constă în crearea şi 

consolidarea integrităţii instituţionale şi personale în cadrul serviciului public din 

Republica Moldova, precum şi combaterei corupţiei  prin aplicarea legii şi prevenire. 

Respectiv broşurile au fost repartizate în scop informativ în unităţile militare.  

Întru executarea acţiunii 4.2.1. „Desfăşurarea instruirilor în domeniul 

respectării drepturilor omului”, la 28 ianuarie 2019, în incinta unităţii militare 1001, în 

parteneriat cu A.O. „Amnesty Internaţional” s-a desfăşurat o şedinţă, cu efectivul 

militarilor în termen, privind modul de instruire în domeniul asigurării drepturilor 

omului la întruniri, comportamentul, acţiunile şi exercitarea obligaţiunilor militarului 

carabinier în timpul asigurării, menţinerii ordinii publice în locul desfăşurării întrunirii, 

întreprinderea măsurilor legale la necesitatea dispersării întrunirii. 

 La 26 martie 2019 şi 05 aprilie 2019, carabinierii unităţii militare 1001 a IGC au 

avut parte de un curs de instruire privind standardele naţionale și internaţionale în 

domeniul asigurării ordinii publice prin prisma respectării drepturilor omului fiind 

organizat și desfășurat în cadrul relaţiilor de cooperare dintre Oficiul Avocatului 

Poporului din Republica Moldova și Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI. 

 


