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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 lunii august 2018. 

Au fost înaintate propuneri și recomandări pe marginea avizului Centrului pentru 

implementarea Reformelor a Cancelariei de Stat asupra proiectului de lege privind 

Arma de carabinieri. 

La fel, întru executarea acțiunii 2.2.3. ”Respectarea principiului egalităţii de 

gen în procesul de angajare şi promovare în Departamentul Trupelor de 

Carabinieri”, la 14 august 2018, în cadrul DTC a fost organizat Atelierul în domeniul 

egalității de gen și prevenirii și combaterii violenței și discriminării pe criteriu de gen.  

 Totodată, în perioada 14-15 august 2018, 4 militari ai TC au participat, în mun. 

Comrat și în mun. Chișinău la Seminarul  internațional dedicat punerii în aplicare a 

Planului Național de Acțiuni pe marginea Rezoluției 1325 a CS a ONU, aprobat prin 

HG nr. 259 din 28.03.2018, organizat de Biroul politici de reintegrare, în comun cu 

Global Network of Women, Gender Centru, Asociația pentru Politică Externă și 
R.Moldova, cu suportul Agenției Austrice pentru Dezvoltare; 

 Menționăm, de asemenea, participarea a 2 militari ai DTC în perioada 16-17 

august 2018, la Vadul lui Voda, la Atelierul de instruire dedicat mass media si 

comunicatorilor, în cadrul proiectului implementat de Asociaţia pentru Politica Externa 

(APE), în parteneriat cu  Gender Centru si Global Network for Women Peace Builders 

(GNWP). 

    La acest capitol, notăm, că a fost elaborat proiectul Ordinului privind insituirea 

Grupului de coordonare gender în cadrul TC și Regulamentului de activitate al acestuia, 

care a fost avizat de subdiviziunile DTC, și urmează a fi aprobat. 

    La fel, în conformitate cu prevederile acțiunii 2.3.4. ”Realizarea unui sistem 

unitar de formare profesională iniţială şi continuă a personalului în conformitate cu 

standardele europene”, a fost coordonată participarea militarilor TC la următoarele 

instruiri, după cum urmează:  

- Cursul de instruire în domeniul ordinii publice, care va avea loc în perioada 02-

22 septembrie 2018, în or.Roma, Italia (15  militarii); 

- Cursul de management al crizelor civile din Uniunea Europeană (UE), perioada 

3-7 septembrie 2018, în or. Vicenza, Italia; 

- Cursul de instruire privind operaţiunile de salvare, în perioada 31 august – 01 

octombrie 2018, Republica Populară Chineză; 

- Stagiul „Monitor de intervenţie profesională”, în perioada 09 septembrie – 20 

octombrie 2018, în cadrul Centrului Naţional de Instruire a Forţelor de Jandarmerie din 

Saint-Astier, Franţa; 

- Cursul Superior Internaţional la Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai 

Viteazul”, în perioada 02 septembrie – 24 noiembrie 2018, România; 

- Cursul de instruire cu genericul “DIALOG”, cu suportul Jandarmeriei Române, 

în perioada 10-14 septembrie 2018, la Chişinău; 

- Vizita la Chișinău  a 3 experți italieni în perioada 02 – 15 septembrie 2018, în 

RM privind organizarea unui Curs de instruire ce ține de activități de patrulare și 
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evaluarea cunoștințelor militarilor TC privind diseminarea procedurilor tactice însușite 

în Italia în cadrul celor 3 cursuri (30 militari); 

- Vizita la Chișinău a unui expert francez privind organizarea Stagiului de 

profesionalizare privind tacticile de intervenție în perioada  

03 – 14 septembrie 2018 (15 militari). 

Totodată, a fost elaborat proiectul  Planului de implementare a Conceptului de 

regionalizare, care a fost expediat spre avizare internă subdiviziunilor DTC. 

Concomitent, întru executarea măsurilor prevăzute de activitatea 2.4.2. 

”Îmbunătăţirea capacităților materiale și tehnice de promovare a vizibilității 
instituției”, se elaborează design-ului uniformei Trupelor de Carabinieri, cît și design-

ului uniformei pentru Garda de Onoare a Trupelor de Carabinieri. 

În perioada de raport, a continuat activitatea Grupului de lucru privind 

consolidarea instituţională, în vederea realizării procesului de reformare a  Trupelor de 

Carabinieri. Asfel, Grupul de lucru s-a întrunit la 16.07.2018, în cadrul căruia s-a 

totalizat activitatea grupului prenotat și abordate problemele referitor la lichidarea 

carențelor,precum și trasarea sarcinilor pentru executarea acțiunilor aflate în proces, ce 

derivă din prevederile Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de reformare 

a Trupelor de Carabinieri.  

 


