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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 decembrie 2018. 

 Astfel, în scopul implementării obiectivului 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. 

 Este de menţionat că se activează la elaborarea organigramei Comandamentului 

General al Inspectoratului General de Carabinieri şi subdiviziunilor subordonate 

acestuia.  

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

gen în procesul de angajare şi promovare în Departamentul Trupelor de 

Carabinieri”, la 04 decembrie 2018, de către Centrul ”Parteneriat pentru dezvoltare” în 

cadrul DTC a fost organizat Atelierul de instruire cu genericul ”Identificarea 

inegalităţilor de gen”, la care au participat 14 militari. 

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

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

standardele europene” în scopul identificării necesarului de instruiri a efectivului TC, 

la 18.12.2018, în cadrul DTC, s-a organizat şedinţa grupului de lucru  privind 

prezentarea grantului de proiect în valoare de 2 mln. euro care oferit de Comisia 

Europeană pentru reforma TC, pentru instruirea militarilor TC (2019-2020). 

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

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

Carabinieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


