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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 noiembrie 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” a fost iniţiată procedura 

modificare şi/sau elaborare a actelor normative instituţionale pe domeniul de 

competenţă, fiind elaborat şi înaintat spre avizare proiectul Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Comandamentului General al Inspectoratului General de 

Carabinieri.  

 Este de menţionat că se elaborează organigrama Comandamentului General al 

Inspectoratului General de Carabinieri şi subdiviziunilor subordonate acestuia.  

Deasemenea, în scopul implementării obiectivului 1.2.4. ,,Reorganizarea şi 

operaţionalizarea structurilor de Carabinieri în vederea asigurării executării 

atribuţiilor stabilite prin lege” al Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 

de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 357 din 31 mai 2017, în conformitate cu punctul 9 subpunctul 11) al 

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 30 august 2017 cu privire la organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborat şi înaintat spre avizare 

proiectul de ordin privind aprobarea Conceptului de regionalizare a activităţii 

Departamentului Trupelor de Carabinieri.  

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 20 noiembrie 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 13 militari.  

Este de menţionat că a fost actualizat tabelul de instruiri pentru anul 2019, 

coordonate de DTC, pentru realizarea Programului naţional de implementare a 

Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea şi securitatea 

pentru anii 2018-2021 şi a Planului de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a 

acestuia.  

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”, militarii TC au participat la următoarele instruiri, după cum 

urmează:  

- în perioada 12-16 noiembrie 2018, militari al TC au participat la Cursul 

suplimentar privind cercetarea infracţiunilor, care s-a desfăşurat, în Polonia; 

- la 16.11.2018, în cadrul DTC, s-a organizat întâlnirea oficială a delegaţiei IPA 

Secţiile naţionale ale Moldovei, României şi Italiei; 

- s-a participat, în perioada 18-24.11.2018, la un studiu în cadrul centrelor de 

instruire ale Poliţiei din Polonia. 
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- s-a instruit efectivul în domeniul misiunilor internaţionale în perioada 19-

23.11.2018, în cadrul TC, cu participarea a doi experţi al Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române; 

   În scopul identificării necesarului de instruiri a efectivului TC, la 21.11.2018, 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.  

Astfel, Grupul de lucru s-a întrunit la 02.11.2018 cu participarea  şefului Direcţiei 

politici în domeniul ordinii şi securităţii publice, domnului Anatol Dănilă şi şeful 

Direcţiei politici de personal şi învăţămînt Nicolaie Vascauţan, în cadrul căreia s-a 

totalizat activitatea grupului prenotat şi abordate problemele referitor la lichidarea 

carenţelor, precum şi trasarea sarcinilor pentru executarea acţiunilor aflate în proces, ce 

derivă din prevederile Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de reformare 

a Trupelor de Carabinieri.    
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