
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           BULETIN                                                            INFORMATIV 
 
        EDIȚIE SPECIALĂ 
 
LUCRĂRILE CONFERINȚEI                          

OMBUDSMANULUI: 
„INSTITUȚIA CARABINIERILOR  

ÎNTRE PREZENT ȘI VIITOR” 
                                                                   

 
                          20 IULIE 2022                                          
 
 



 

                               
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

INSPECTORATUL GENERAL DE CARABINIERI 
OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI 

 
 
 
 
 
 

INSTITUȚIA CARABINIERILOR ÎNTRE  
PREZENT ȘI VIITOR 

 
 
 

Materialele conferinţei ştiinţifico-practice naționale 

 a Ombudsmanului 

 

 
 

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Carabinierii pentru drepturile omului”, implementat 
în perioada 31 septembrie 2021 – 30 septembrie 2022 de către Oficiul Avocatului Poporului, Direcția 
prevenirea torturii și susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în publicație aparțin în 
exclusivitate autorilor și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a instituțiilor finanțatoare.  



 

 
CUVÂNT ÎNAINTE 

 

La 20 iulie 2022, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferința Ombudsmanului cu genericul „Instituția Carabinierilor între prezent și viitor”. Conferința a fost organizată de Oficiul Avocatului Poporului 
în parteneriat cu Inspectoratul General de Carabinieri, în cadrul proiectului „Carabinierii pentru Drepturile 
Omului”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Scopul proiectului este de a contribui la respectarea 
demnității umane și a drepturilor fundamentale ale persoanelor reținute de carabinieri, prin identificarea deficiențelor existente și bunelor-practici în activitatea de menținere și restabilire a ordinii publice cu ocazia 
unui proces amplu de monitorizare a activității carabinierilor efectuate de membrii Oficiului Avocatului 
Poporului. 

Evenimentul a fost organizat cu scopul implicării reprezentanților mediului academic, doctoranzilor, masteranzilor, practicienilor, studenților și altor specialiști, exponenți ai societății civile și tineri cercetători în 
activități de cercetare a subiectului instituției Carabinierilor din perspectiva teoretico-practică a acestei noi-vechi instituții în Moldova cu accent pe legislație, bune-practici, studii comparate, relațiile carabinierilor cu alți actori ce au în sarcini asigurarea ordinii de drept, relevanța acestora, precum și atribuțiile carabinierilor la reținerea persoanelor și implicarea în activități de restabilire a ordinii publice. 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate comunicările a 15 reprezentanți ai mediului academic, practicieni, studenți și tineri cercetători. Aceștia și-au expus viziunile asupra Instituției Carabinierilor din perspectiva 
teoretico-practică a acestei instituții cu accent pe cadrul normativ, bune-practici, studii comparate, dezvoltare 
profesională, asistență psihologică, asistență externă, relațiile carabinierilor cu alți actori ce au în sarcini 
asigurarea ordinii de drept, rolul și atribuțiile carabinierilor la reținerea persoanelor, respectarea drepturilor omului și implicarea în activități de menținere și restabilire a ordinii publice. Lucrările conferinței vor fi publicate în Buletinul informațional al Avocatului Poporului. Ceremonia de deschidere a evenimentului științific a fost onorată de conducerea Oficiului Avocatului 
Poporului, de reprezentanți ai autorităților naționale, precum și de către mediul academic. În discursul de deschidere a lucrărilor conferinței, Avocatului Poporului, Domnul Ceslav PANICO, acesta 
apreciind progresele înregistrate de Instituția Carabinierilor din ultima perioadă. „Inspectoratul General de 
Carabinieri a devenit mai transparent, profesionist și mai aproape de oameni”, a menționat Ombudsmanul. Domnul Ștefan PAVLOV, Comandantul General al Inspectoratului General de Carabinieri a mulțumit echipei 
sale ce manifestă dedicație și interes în dezvoltarea instituției, organizatorilor și donatorului pentru suportul valoros acordat și atenție sporită față de instituția ce o reprezintă. În același timp, Domnul Victor 
MUNTEANU, director Departamentul Justiție și Drepturile Omului din cadrul Fundației Soros Moldova a 
reiterat: „rolul carabinierilor la reținerea persoanelor este unul extrem de important și lucrările acestei conferințe vor aduce un plus valoare Instituției Carabinierilor”. Organizatorii își exprimă convingerea că doar prin intermediul unor platforme deschise de discuții și 
dezbateri a celor mai importante probleme cu care se confruntă Inspectoratul General de Carabinieri și cetățenii Republicii Moldova, ca beneficiari direcți ai activității acestei instituții, pot fi identificate soluții pentru a depăși dificultățile, situațiile critice și de creștere a calității profesionalismului carabinierilor și eficienții Inspectoratului General de Carabinieri. Prin intermediul conferinței teoretico-practice și a 
materialelor incluse în prezenta ediție ne-am propus să contribuim la dezvoltarea capacității instituționale a 
Inspectoratului General de Carabinieri, dar și să înaintăm tematici pentru discuție și pentru sensibilizarea 
opiniei publice; or, doar prin cercetare și discuții pot fi generate atitudini, cunoștințe și impact social pozitiv. 

Exprimăm mulțumiri pentru implicare, Universității de Stat din Moldova, Facultății de Drept USM, 
Inspectoratului General de Carabinieri, doctoranzilor în drept, profesioniștilor din domeniu, 
studenților și angajaților Oficiului Avocatului Poporului.  

Cu respect, echipa de proiect  
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Rezumat. Ordinea şi securitatea publică se asigură, prin totalitatea măsurilor luate de forţele de 
ordine, pentru realizarea, menținerea şi, în ultimă instanță, restabilirea ordinii publice. Forțele de ordine, la 
rândul său, reprezintă cadrul instituțional al sistemului de ordine şi securitate publică, respectiv acesta este unul 
determinant în procesul de protecție a drepturilor omului, iar din analiza întreprinsă, evidențiem mai multe 
autorități publice cu competențe în acest sens, în special Inspectoratul General de Carabinieri. 

Astăzi, menținerea ordinii publice este misiunea principală a Poliţiei realizată prin activități specifice 
executate de subdiviziunile responsabile, iar restabilirea ordinii publice este misiunea principală a 
Inspectoratului General de Carabinieri. Ce ţine de asigurarea ordinii publice este misiunea secundară, atât 
pentru Poliţie, cât şi pentru Carabinieri şi poate fi realizată independent sau prin sprijin reciproc, respectiv de 
ambele autorități în dependență de caracterul evenimentului şi condițiile de desfășurare a acestuia. 

Restabilirea ordinii publice, la rândul său, presupune aplicarea gradual, proporțional şi corect a 
diferitor metode, procedee şi tactici coercitive, care obligatoriu trebuie corelate cu mecanismele de respectare şi 
protecție a drepturilor şi libertăților omului. 

 

Cuvinte-cheie: Drepturile și libertățile omului, ordinea şi securitatea publică, Ministerul aface- rilor 
interne, Inspectoratul General de Carabinieri, menținerea, asigurarea şi restabilirea ordinii. 

 Drepturile și libertățile omului sunt prioritare în ansamblul complex de probleme și dezidera- te, ce preocupă 
societatea la etapa actuală. Republica Moldova nu este o excepţie în acest sens, fiind întreprinşi anumiţi paşi 
consecvenţi şi dedicaţi pe calea promovării și protecției drepturilor omului, inclusiv prin realizarea 
procesului continuu de racordare a legislației naționale la standardele inter- naționale, dar și prin elaborarea și promovarea unor politici majore privind respectarea drepturilor omului, inclusiv și cele în domeniul ordinii și securității publice, instituind mecanisme eficiente de realizare a lor [1, p.140]. 
 Domeniul ordinii și securității publice este privit şi tratat ca o parte a conceptului general de securitate națională. În acest context, asigurarea securității statului reprezintă una din prioritățile naționale care, prin 
structurile sale specializate, așa cum este Ministerul Afacerilor Interne, caută să identifice și să aplice cele mai 
eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv. 
 Aspectul instituțional este determinant în acest sens, iar din analiza competențelor legale, distingem Ministerul Afacerilor Interne ca fiind cea mai importantă instituție guvernamentală, care prin intermediul autorităților publice din subordine contribuie la garantarea securității statului prin realizarea spectrului de activități în domeniul ordinii şi securității publice. 
 Astfel, cadrul instituțional susținut de cel legal sunt elemente definitorii ai noțiunilor de ordine şi securitate publică, iar starea de legalitate este rezultatul îmbinării și interacționării acestora, care decurge din 
asigurarea de către stat, prin intermediul autorităților împuternicite, doar conform prevederilor legale a stării 
sus menționate. 
 Totodată, ordinea publică implică trei procese/componente distincte, dar interdependente, şi anume: 

 menținerea ordinii publice – ansamblul de măsuri și acțiuni organizate și desfășurate cotidian pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, a normelor de conduită civică, a regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori sociale, a patrimoniului public şi privat, 
precum și pentru funcționarea normală a autorităților statului; 

 asigurarea ordinii publice – ansamblul de măsuri și acțiuni întreprinse în timpul eveni- mentelor 
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publice pentru respectarea legalității, prevenirea şi curmarea dezordinilor în masă și/sau a manifestărilor de violență; 
 restabilirea ordinii publice – ansamblul de măsuri și acțiuni întreprinse în timpul eveni- mentelor 

publice pentru readucerea situației la starea de normalitate, atunci când se produc dezordini în masă cu diferite intensități [2]. 
 Noțiunile date diferă între ele, în dependență, în primul rând, de procedeele şi tacticile aplicate, cât şi reieșind din gradul de intensitate şi impactul pe care îl pot avea anumite riscuri şi amenințări asupra 

ordinii publice, proporțional cu acele măsuri şi acțiuni realizate de autoritățile responsabile ca răspuns la acestea. Pentru menținerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice sunt implicate trei categorii de forţe, şi anume 
forţele de ordine – subdiviziuni ale autorităților administrative şi instituțiilor din subordinea MAI, investite cu atribuţii de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice; forţe de sprijin – subdiviziuni ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, care exercită în mod curent alte atribuţii decît cele de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, dar pot fi utilizate pentru îndeplinirea acestui tip de misiuni, precum şi forţe complementare – organe şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi alte organizaţii, care, prin activităţi specifice, pot acorda asistenţă forţelor de ordine şi forţelor de 
sprijin. 
 După cum vedem ordinea şi securitatea publică se asigură, prin totalitatea măsurilor luate de forţele de 
ordine, pentru realizarea, menţinerea şi, în ultimă instanţă, restabilirea ordinii publice. Forțele de ordine, la rândul său, reprezintă cadrul instituțional al sistemului de ordine şi securitate publică, respectiv acesta este unul determinant în procesul de protecție a drepturilor omului, iar din analiza întreprinsă, evidențiem două autorități publice cu competențe în acest sens, și anume Poliția și Inspectoratul General de Carabinieri. 
 
Mai nou, Inspectoratul General de Carabinieri a preluat, începând cu 1 ianuarie 2022, activita- tea de 
restabilire a ordinii publice, care până la această dată era realizată, în mare parte, de către Poliţie. La fel, 
evenimentele publice cu grad de risc sporit sunt gestionate prin implicarea, în mare parte, a forţelor şi 
resurselor Carabinierilor. 
 
Totodată, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost stabilit mecanismul instituțional de gestionare a situațiilor de criză în domeniul ordinii şi securității publice prin operaționalizarea Centrului Național de 
Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică, care este o structură interinstituțională de suport decizional, de nivel național, fără statut de persoană juridică, constituită pentru gestionarea crizelor de ordine publică și evenimentelor publice cu grad de risc sporit. Centrul Național funcționează sub autoritatea Guvernului şi dispune de statut de comisie guvernamentală permanentă, având rolul de a coordona şi gestiona crizele de ordine publică şi evenimentele publice cu implicarea forţelor menționate supra. 
 Componentele de bază ale Centrului sunt Consiliul de decizie, Grupul comun analitic şi Cent- rul de 
coordonare, iar componentele de suport sunt Grupul tehnologii informaționale şi transmisiuni şi Grupul logistic, care toate împreună asigură complexul de măsuri şi spectrul de activități necesare funcționării acestui 
Centru. 
 
La rândul său, Consiliul de decizie exercită următoarele atribuții: 

1. asigură managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii publice, inclusiv autorizarea acțiunilor de răspuns; 
2. adoptă decizii privind managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii publice şi asigură punerea acestora în aplicare, după caz, prin acte normative ale Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne şi/sau ale autorităților publice reprezentate în Centrul Național, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare; 
3. coordonează acțiunile de ordine publică în timpul evenimentelor publice cu grad sporit de risc; 

4. recomandă Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova necesitatea decla- rării stării de urgență, în condițiile Legii privind regimul stării de urgență, de asediu şi de război, în cazul escaladării crizei în domeniul ordinii publice şi existenței pericolului iminent pentru securita- tea națională sau ordinea constituțională; 
5. solicită, în cadrul cooperării, participarea la gestionarea crizelor în domeniul ordinii publice a autorităților publice stabilite, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege [2]. 

 Ce ţine de evenimentele publice cu un grad de risc mediu sau scăzut sunt gestionate şi asigu- rate, fie de 
Carabinieri, fie de Poliţie prin intermediul centrelor de coordonare proprii, conform me- canismelor de 
suport/sprijin comun stabilite prin reglementările interne. 
Referindu-ne la competențele Inspectoratului General de Carabinieri, Legea specială [3], indi că expres că, 



 

aceasta este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea MAI, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile fundamentale ale persoanei prin execu- tarea atribuțiilor de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracțiunilor şi contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război. 
 
Este unanim recunoscut că, Inspectoratul General de Carabinieri dispune de statut dual, face parte atât din sistemul național de ordine și securitate publică cât și din sistemul național de apărare, respectiv exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de legislație. 
 
În doctrina națională este determinat statutul juridic al Inspectoratului General de Carabinieri, ca subiect al administrației publice centrale și statutul juridic al carabinierului care cuprinde patru elemente constitutive: „obligațiile (atribuțiile) ce îi revin în domeniul activității polițienești; drepturile (împuternicirile) necesare 
pentru executarea obligațiilor și participarea reală în proces aplicării constrângeri statale; responsabilitatea juridică, adică atitudinea responsabilă față de executarea obligațiilor ce îi revin și neadmiterea abuzului de drepturile oferite; răspunderea juridică, drept consecință a depășirii responsabilității [4, p. 273].” 
 
Inspectoratul este responsabil de următoarele domenii de activitate: 

 menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, protecția drepturilor şi libertăților legitime ale persoanei și ale comunității; 
 prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a contravențiilor; 
 prevenirea și combaterea terorismului; 

 paza și protecția obiectivelor de importanță deosebită și a transporturilor; 

 asigurarea regimului stării de urgență, de asediu și de război [5]. 

 

Astfel, în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi securității publice, al protec- ției drepturilor şi libertăților legitime ale persoanei şi ale comunității, Inspectoratul exercită urmă- toarele atribuții de bază: 
 apără viața, integritatea corporală şi libertatea personală, proprietatea publică şi privată, interesele 

legitime ale cetățenilor, ale comunității şi ale statului; 
 execută misiuni de asigurare a ordinii şi securității publice cu ocazia întrunirilor, a manifestațiilor 

sportive, cultural-artistice, a întrunirilor cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii 
divine, sau cu ocazia altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane; 

 execută, în condițiile legii, misiuni de restabilire a ordinii publice atunci când aceasta a fost tulburată 
prin orice fel de acțiuni sau fapte ce contravin cadrului normativ; 

 execută misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau al altor activități la care participă înalți demnitari de stat. 
 
Pentru a se ajunge la etapa dată, parcursul de mai mulţi ani al procesului de dezvoltare şi re- formare a 
Carabinierilor, a fost marcat de mai multe documente de politici sectoriale. Astfel, adop- tată şi pusă în 
aplicare la finele anului 2010, Concepția de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a 
structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia care a avut rolul de a forti- fica capacitățile MAI 
de asigurare a ordinii de drept şi atingerii unor standarde europene în activi- tatea de menținere a ordinii 
publice şi de combatere a criminalității, menţiona expres că „implicarea trupelor de carabinieri, în formula funcţională existentă la momentul actual, în menţinerea ordinii publice este ineficientă din cauza faptului că 
personalul acestei structuri de ordine este format, prio- ritar, din militari (carabinieri) care satisfac serviciul 
militar în termen, iar calificarea acestora este insuficientă şi poate atinge un nivel minim suficient doar în timp de un an, termen la care aceştia urmează a fi trecuţi în rezervă. Situaţia dată impune crearea unor trupe 
de carabinieri bazate pe principiul de profesionalism, prin îndeplinirea serviciului militar în bază de contract” 
[6]. 
 Totodată, printre obiectivele Concepţiei date se regăseau perfecționarea cadrului legal al activității 
carabinierilor prin elaborarea unei noi legi, reformarea trupelor de carabinieri prin preluarea integrală de la poliţie a funcțiilor de menținere şi restabilire a ordinii publice, precum şi delimitarea mai clară şi evidentă a competențelor dintre Poliţie şi Carabinieri. 
 Ulterior, în anul 2015 când pentru Ministerul Afacerilor Interne a fost efectuată, în premieră, analiza funcțională, s-a constatat lipsa unui document de politici dedicat domeniului ordinii şi securității publice, fiind indicat că: „principalele consecințe ale lipsei Strategiei de ordine și securi- tate publică sunt următoarele: nu există viziunea asupra domeniului; nu au fost definite problema- tica, misiunile și 



 

atribuțiile specifice; nu au fost delimitate precis competențele structurilor cu mi- siuni/atribuții în domeniu; nu au fost precizate categoriile de forțe alocate domeniului, modul de întrebuințare în diferite situații; nu au fost stabilite politicile de asigurare a compatibilității, inter- operabilității și integrării operaționale a 
structurilor ce dețin competențe în domeniu” [7, p.66]. 
 După o perioadă scurtă de timp a fost aprobată Strategia națională de ordine și securitate publică pentru 
anii 2017-2020 și planul de implementare a acesteia. Documentul a avut drept scop sporirea calității serviciilor de asigurare a ordinii publice și securității cetățenilor, inclusiv prin implicarea societății civile în 
combaterea fenomenului infracțional. Totodată, s-a urmărit dezvol- tarea sistemului de formare profesională al angajaților organelor de forță și instituirea unui sistem modern de ordine și securitate publică, capabil să sporească încrederea populației și să consolideze protecția societății [8]. 
 Dacă evaluăm impactul pe care l-a avut Strategia dată, acesta este unul semnificativ pentru autoritățile din sistemul de ordine și securitate publică. Raportul de activitate al MAI pentru anul 2020 menționează expres că: „Procesul de planificare strategică în premieră a fost unul ambițios și complex, iar acțiunile întreprinse în 
domeniul afacerilor interne, ordine publică și protecție civilă în perioada de raportare, au avut un impact pozitiv asupra situației din țară, fiind înregistrate tendințe pozitive la majoritatea indicatorilor aflați în 
monitorizare” [9, p.3]. 
 Făcând referință la rezultatele ce vizează Carabinierii acestea s-au materializat prin: 

 definitivarea procesului de profesionalizare și instituționalizare a Inspectoratului General de 
Carabinieri; 

 obținerea competențelor de constatare şi examinare a contravențiilor de către Carabinieri; 

 lansarea procesului de delimitare a competențelor de asigurare şi restabilire a ordinii publice 
între Poliție și Carabinieri; 

 stabilirea unor algoritmi dedicați de planificare a forțelor şi resurselor, cât şi implementa- rea noilor 
tactici şi proceduri de operare; 

 elaborarea şi punerea în aplicare a mecanismului de coordonare a forțelor şi gestionare a măsurilor 
în masă; 

 dotarea parțială cu echipament performant; 

 modificarea procesului de instruire cu adaptarea acestuia la cele mai bune modele şi practici internaționale. 
 
Un alt document de politici dedicat îl constituie Strategia de reformare a Trupelor de Cara- binieri pentru 

anii 2017-2020 și planul de implementare al acesteia [10]. Acest document de politici prevedea 
constituirea unui sistem de ordine și securitate publică capabil să asigure servicii de calitate cetățenilor și să sporească nivelul de încredere al societății în organele de drept. Totodată, militarii în termen, treptat au fost înlocuiți cu personal profesionalizat, și în acest sens, accent major s-a pus pe instruirea personalului, inclusiv în domeniul respectării drepturilor și libertăților omului. 
 
La fel, prin implementarea acestui document de politici, s-a urmărit crearea unui sistem poli- țienesc dual, cu 
delimitarea clară a atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publi- ce, conform modelelor statelor europene, fiind evitate dublările de competențe între Poliție și Trupele de Carabinieri.  
 
Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi considerabile în realizarea acestui obiectiv, însă unul din 
pilonii principali ai acestei Strategii care prevedea delimitarea expresă și reglementarea juridică a competențelor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, realizate de către structurile de ordine și securitate publică, a stagnat din varii motive. Ținându-se cont de faptul că acțiunea vizată urma a fi realizată până la finele anului 2020, astfel încât IGC să preia în totalmente activitatea de restabilire a ordinii 
publice, fapt care nu s-a reușit, de către un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Inspectoratul 
General de Carabinieri (inițiativa legislativă nr. 468 din 26 noiembrie 2020) [11]. Prin proiectul de lege 
prenotat, a fost propusă prelungirea exercitării atribuțiilor de restabilire a ordinii publice de către Poliție până la 1 ianuarie 2022 după care competențele date au fost preluate de Inspectoratul General de Carabinieri. 
 
Lucrul dat s-a datorat lipsei capacității statului de potențare a carabinierilor cu resurse umane suficiente, dar și de a asigura dotările şi acoperirea financiară necesară. Totuși, necătând la deficiențele indicate, prevederile 
menționate, au intrat în vigoare. Astfel, la ziua de astăzi, menținerea ordinii publice este misiunea principală a Poliţiei realizată prin activități specifice executate de subdiviziunile responsabile, iar restabilirea ordinii 
publice este misiunea principală a Inspectoratului General de Carabinieri. Ce ţine de asigurarea ordinii 
publice este misiunea secundară, atât pentru Poliţie, cât şi pentru Carabinieri şi poate fi realizată 



 

independent sau prin sprijin reciproc, respectiv de ambele autorități în dependență de caracterul 
evenimentului şi condițiile de desfășurare a acestuia. 
 Totodată, reglementările interne ale MAI expres prevăd că, prevenirea tulburărilor în masă ale ordinii publice, garantarea securității participanților, bunurilor şi valorilor patrimoniale publice şi private, infrastructurii, precum şi reacţia de răspuns la faptele antisociale săvârșite pe parcursul desfășurării evenimentelor publice 
se realizează prin acţiuni de asigurare a ordinii publice [12]. 
 Ce ţine de restabilirea ordinii publice, temeiul legal îl constituie dispozițiile Legii privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc [13] coroborate cu Legea privind întrunirile publice [14]. Astfel, legea menționată face distincția între restabilirea ordinii publice în cazul tulburărilor în masă şi acţiunile individuale de tulburare a ordinii publice. Deoarece include elemente de aplicare a forţei şi 
coercitive, cu impact direct asupra exercitării drepturilor şi libertăților fundamentale, în special a dreptului la 
întruniri, dreptului de a manifesta, dreptului la viaţă, integritate corporală şi sănătate, libertate de mișcare, restabilirea ordinii şi securității publice trebuie să fie excepţia, în cazul în care asigurarea sau alte tactici şi măsuri nu mai sunt suficiente. 
 
Din analiza doctrinei dedicate acestui subiect, vedem că, libertatea de întrunire apare ca o consecință a recunoașterii libertăților de gândire şi de exprimare. În sensul protecției garantate de instrumentele internaţionale, este important caracterul pașnic al întrunirii, care trebuie înțeles atât de o manieră pozitivă, cât şi negativă, fapt ce presupune că întrunirea nu trebuie să urmărească scopul tulburării ordinii publice, pe de o parte, şi, pe de altă parte, desfășurarea întrunirii nu trebuie să provoace reacții violente ale terților [15, 
p.242]. 
 
Este recunoscut faptul că, exercitarea acestui drept nu poate fi supusă decât restricțiilor conforme cu legea și 
necesare într-o societate democratică, în interesul securității naționale, al securității publice, al ordinii 
publice ori pentru a ocroti sănătatea, moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora” [16, p.217]. 

Orice utilizare a forței împotriva unei persoane poate avea consecințe grave. Oriunde este posibil, forța nu 
trebuie utilizată împotriva copiilor sau a vârstnicilor, a persoanelor cu dizabilități, dar, dacă nu poate fi 
evitat acest lucru, atunci nivelul forței trebuie să fie proporțional circumstanțelor. 
În unele contexte, autoritățile responsabile pot fi nevoite să utilizeze forța pentru a proteja participanții la o 
întrunire, dacă aceștia sunt confruntați cu contrademonstrații ostile sau agresive. Respectiv, trebuie să 
diferențieze între agresori și țintele agresiunii și să nu uite că are responsabilitatea de a apăra drepturile 
celor ce își exercită dreptul la întrunire pașnică [15, p.29-32]. 
 În ordinea dată de idei, Avocatul Poporului recomandă ca autoritățile să asigure realizarea libertății întrunirilor aşa 
cum a fost menționat în recomandările sale şi de către Comitetul ONU pentru Drepturile Omului: fără restricții 
nejustificate şi obstacole în drept şi în practică, şi să ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că 
organizatorii şi participanții la întruniri nu se confruntă cu acte de intimidare, inclusiv interferențe din partea poliției înainte de organizarea întrunirilor [17, p.36-39]. 
 În practica internațională se consideră că statele sunt responsabile pentru garantarea drep- turilor omului, chiar și atunci când se i-au anumite măsuri pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice, iar guvernele 
trebuie să respecte întotdeauna anumite drepturi fundamentale ale omului. În acest sens, orice Guvern are datoria să mențină sau să restabilească legea și ordinea prin mijloace legitime. Obligația de a respecta aceste „mijloace legitime” denotă faptul că, chiar și în timpul eforturilor de restabilire a ordinii publice în situații de neliniște sau conflict, statul trebuie să protejeze garanțiile fundamentale la care indivizii au dreptul în temeiul instrumentelor internaționa- le şi naționale privind drepturile omului [18]. 
 
Se consideră pe bună dreptate că, evenimentele în masă, implică cele mai mari riscuri pentru ordinea publică, care pot duce la varii şi complexe crize, iar asigurarea şi protecţia dreptului la libertatea de întrunire pașnică 
poate fi o provocare pentru autorități. Este o provocare îndeosebi pentru Poliție şi Carabinieri care au responsabilitatea primară de a crea condițiile pentru desfășu- rarea unei întruniri, asigurând în același timp 
asigurarea ordinii publice și neobstrucționarea în mod disproporționat a drepturilor și libertăților altor 
persoane [15, p.7]. 
 Legislația prevede expres că, dacă în timpul desfășurării întrunirii unii participanți încalcă ordinea publică, 
organizatorul, în caz de necesitate împreună cu poliția și/sau cu carabinierii, îi va îndepărta pe aceștia [14]. 
 Totodată, autoritățile responsabile trebuie să rămână întotdeauna conștientă de faptul că, orice utilizare a forței împotriva participanților la o adunare poate genera o reacție de furie sau chiar agre- siune din partea 



 

acestora, ceea ce ar servi doar la escaladarea situației. Din acest motiv, intenția și acțiunea planificată a poliției şi/sau Carabinieri ar trebuie să fie comunicate deschis. Utilizarea forței, în situațiile în care este 
posibil, trebuie să fie precedată de o avertizare prealabilă corespunză- toare. Autoritățile trebuie să fie întotdeauna vigilentă pentru a detecta agresiunea împotriva membri- lor unor anumite grupuri din cadrul întrunirilor datorită sexului, vârstei, dizabilităților, apartenenței etnice, religiei, naționalității sau orientării sexuale, pentru a asigura faptul că toți participanții își pot exercita dreptul la întrunire pașnică [15, p.17-18]. 
 
De cele mai multe ori, intervenția trebuie să fie graduală şi să răspundă formelor de manifestare violente sau nonviolente, cooperarea forțelor participante la restabilirea ordinii publice şi a ordinii constituționale trebuie să aibă permanent în vedere şi alte criterii decât cele pe baza cărora s-au organizat, analiza atentă, cauzală şi 
structural-operativă a conceptelor de securitate, criză, risc, vulnerabilitate şi mai ales interferența acestora. 
 
Astfel, conform prevederilor legale dacă organizatorul întrunirii nu se supune cererii reprezentantului autorității administrației publice locale sau nu reușește sistarea întrunirii, reprezentantul în cauză va 
cere dispersarea participanților. În cazul în care, după cererea reprezentantului autorității administrației publice locale, participanții la întrunire nu părăsesc locul întrunirii, poliția și/sau carabinierii vor avertiza participanții asupra posibilității aplicării mijloacelor speciale şi a dispersării forțate a întrunirii, acordând un 
termen rezonabil conformării acestei cereri, după care se va repeta cererea de dispersare a participanților 
[14]. În cazul în care, după cererea repetată de dispersare, participanții la întrunire nu părăsesc locul  
întrunirii, la solicitarea reprezentantului autorității administrației publice locale, poliția și/sau carabinierii 
vor întreprinde măsurile legale pentru dispersarea întrunirii cu întocmirea unui proces- verbal, în care indică motivul şi temeiul dispersării. Cu alte cuvinte, se pun în aplicare acele prevederi şi proceduri legale legate de 
restabilirea ordinii publice. 
 
Reglementările departamentale ale MAI determină că, acțiunile de restabilire а ordinii publice sunt acțiuni 
prin care se realizează activitatea de contracarare а faptelor ilegale, agresive ale persoanelor care tulbura grav 
securitatea publica şi ordinea de drept, prin acte de violenta, ultragierea forțelor de ordine sau ale persoanelor investite cu exercițiul autorității publice, prin pătrunderea în spații închise accesului liber а 
persoanelor care părăsesc locul întrunirii sau manifestației, prin acțiuni de reținere а participanților la 
întruniri care dețin asupra lor arme, alte obiecte şi substanțe care pot fi folosite în acțiuni violente, а 
persoanelor mascate care îşi ascund fața, care nu s-au conformat cerințelor legale ale subiecților legii de ași 
descoperi faţa, precum şi dispersarea participanților la întruniri în condițiile prevăzute de Legea privind 
întrunirile. 
 Totodată, acțiunea de restabilire а ordinii publice se pregătește şi se desfășoară, de către sub- diviziunile de Carabinieri, cu suportul Poliţiei ре domeniile de competenta, cu respectarea principii- lor legalității, gradualității şi proporționalității, prin cooperare cu celelalte structuri participante, cu aplicarea tacticilor de restabilire а ordinii publice, pașnice ori prin folosirea forței pentru împie- dicarea, limitarea, diminuarea tulburării şi revenirea la starea de normalitate [12]. 
 Pe de altă parte, până la moment persistă anumite probleme în procesul de asigurare a ordinii şi securității publice, şi anume cadrul legal nu stabilește clar obligativitatea autorității publice locale de a include 
Carabinierii în comisia de avizare a întrunirilor publice, la fel informarea Carabinierilor de către organizatorii 
evenimentelor publice nu este reglementată. 
 Întreaga activitate a forțelor de ordine în timpul restabilirii ordinii publice trebuie să fie guvernată de 
anumite principii directoare: 

 legalitatea ce presupune că, orice acţiune sau activitate, trebuie să-şi aibă fundamentarea în 
prevederile legale; 

 respectării şi protecţiei demnității umane presupune că, viața, integritatea fizică şi psihică, onoarea şi 
demnitatea persoanei trebuie să fie respectate; 

 limitarea utilizării forţei presupune că, recurgerea la forţă se face numai dacă acţiunile turbulente nu 
au putut fi înlăturate sau neutralizate prin utilizarea unor mijloace legale nonviolente; 

 proporționalitatea utilizării forţei înseamnă că nivelul intervenției să fie strict în conformitate cu 
nivelul real al opoziţiei şi să înceteze de îndată ce ea şi-a atins scopul; 

 gradualitatea în folosirea forţei obligă la utilizarea în mod progresiv a forţelor, procedeelor şi mijloacelor din dotare care implică forţa, de la cele mai simple la cele cu violenţă ridicată, iar în ultimă instanţă, uzul armelor de foc; 

 apărarea fiinţei umane aflate sub protecţia forţelor de ordine înseamnă acordarea primului ajutor în caz de vătămare şi nerecurgerea la violenţă sau rele tratamente (presiuni psihice, torturi, acte de 
cruzime, etc.), care nu se justifică, faţă de persoanele reţinute. transparența şi deschiderea în faţa 



 

cetățenilor sau a mass-media, atunci când este necesar şi când alte mijloace de împiedicare sau de 
constrângere nu sunt posibile ori s-au epuizat. 

 
La rândul său, gradualitatea folosirii forţei reprezintă aplicarea succesivă a constrângerii de tipul: prezență, avertizare, somare, după care aplicarea nemijlocită a forţei, mijloacelor speciale, armelor din dotare şi permite tratarea diferențiată şi progresivă a unei situaţii în care folosirea armelor este ultima soluție. Totodată, coerciția poate fi aplicată de carabinieri pe timpul executării misiunilor specifice în funcţie de acţiuni, amenințări sau de agresiuni şi nu trebuie să depășească nevoile reale pentru imobilizarea 
persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acțiunilor ilegale şi va înceta de îndată ce scopul 
misiunii a fost realizat. 
 
Concluzii. Statul prin intermediul autorităților publice responsabile, în special Inspectoratul General 
de Carabinieri şi Poliţia, urmează să asigure şi să garanteze tuturor persoanelor drepturile şi 
libertățile conform prevederilor naționale şi internaționale. În acest sens, atât de către o instituţie, cât şi alta drepturile şi libertățile omului sunt realizate anume prin ansamblul/complexul de măsuri de menținere, 
asigurare şi restabilire a ordinii şi securității publice. Restabilirea ordinii publice, la rândul său, presupune 
aplicarea gradual, proporțional şi corect a diferitor metode, procedee şi tactici coercitive, care obligatoriu 
trebuie corelate cu mecanismele de respectare şi protecție a drepturilor şi libertăților omului. 
 Astfel, este importantă stabilirea pe intern a procedurilor dedicate şi clare privind gestionarea evenimentelor publice, cât şi managementul crizelor ce pot atenta la ordinea şi securitatea publică. Totodată, cunoașterea 
acestora de către toţi angajații, în special de către conducători este una primordială, iar instruirea este un 
proces important şi obligatoriu, în acest sens. 
 
Evaluarea şi îmbunătățirea cadrului legal este o necesitate permanentă şi un deziderat ce urmează să realizeze şi 
garanteze drepturile şi libertăților omului prin prisma activităților de restabilire a ordinii publice, iar 
propunerile de îmbunătățire trebuie să reiasă din recomandările organizațiilor ce monitorizează respectarea 
drepturilor omului, cât şi rezultatele evaluărilor ce sunt realizate pe interior. 
 Totodată, din studiul efectuat putem deduce următoarele recomandări: 

 formalizarea tacticilor şi procedurilor folosite prin elaborarea Procedurilor operaționale standard 
(POS), ce vor generaliza, unifica şi determina etapele, pașii şi activitățile dedicate ce vizează 
realizarea competențelor de restabilire a ordinii publice; 

 modificarea legislaţiei privind întrunirile prin determinarea exactă a competențelor şi responsabilităților Carabinierilor în procesul de asigurare a ordinii publice, cât şi dispersării forţate 
a întrunirii când aceasta şi-a pierdut caracterul legal; 

 dotarea cu echipament performant şi adaptat condițiilor naționale de utilizare şi folosire ale acestora 
în cadrul realizării competențelor legale; 

 identificarea şi implementare celor mai bune standarde şi recomandări internaționale; 
 asigurarea unui proces de instruire complex care ar viza angajații de la toate niveluri de execuție şi 

conducere; 
 stabilirea unui sistem eficient de acumulare, analiză şi gestionare a informației, cât şi de elaborare a 

anumitor produse analitice; 
 perfecționarea procesului de conlucrare cu alte autorități şi parteneri; 

 asigurarea unui dialog continuu cu reprezentanții societății civile, mediul academic pentru a 
identifica cele mai bune soluții, întru rezolvarea deficienților apărute şi de perfecționare a 
mecanismului de protecție şi respectare a drepturilor omului în contextul asigurării şi 
restabilirii ordinii publice. 
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Rezumat: Arestul contravențional este o sancțiune contravențională excepțională care constă în 

privarea de libertate pe un termen de la 3 la 15 zile, iar în cazul concursului de contravenții sau al cumulului de 
hotărâri de sancționare, instanța de judecată poate aplica această sancțiune pe un termen de până la 30 de zile. 
Caracterul excepțional al acestei sancțiuni contravenționale se datorează faptului că aplicarea arestului 
limitează unul dintre cele mai importante drepturi ale omului, restricționându-i libertatea fizică și izolându-l de 
mediul său de viață obișnuit. Acesta urmează a fi aplicat doar în ultimă instanță, atunci când, în rezultatul 
individualizării răspunderii și sancțiunii contravenționale, se apreciază obiectiv că nici amenda, nici munca 
neremunerată în folosul comunității nu sunt capabile să „acopere” pericolul social și prejudiciul cauzat prin 
comiterea contravenției, unica soluție eficientă fiind aplicarea față de contravenient a celei mai severe măsuri de 
sancționare, arestul contravențional. Totuși, utilitatea și proporționalitatea arestului ca sancțiune aplicabilă în 
cazul comiterii contravențiilor rămâne a fi discutabilă, ținând cont de gradul de pericol social redus caracteristic 
ilicitului contravențional. În context, tendințele lumii civilizate sunt orientate spre aplicarea pe larg a pedepselor 
alternative celor privative de libertate, vector care necesită a fi preluat și de Republica Moldova. 

 
Cuvinte-cheie: arest contravențional, contravenție, sancțiune, răspundere, individualizare. 
 

Potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) Cod contravențional: „Arestul contravențional este o sancțiune contravențională excepțională care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărâre judecătorească și care se execută în condițiile prevăzute de Codul de executare”1.  
 
Legiuitorul nuanțează caracterul excepțional al acestei sancțiuni contravenționale, dat fiind faptul că   aplicarea arestului limitează unul dintre cele mai importante drepturi ale omului, restricționându-i libertatea fizică și izolându-l de mediul său de viață obișnuit. În acest fel, arestul contravențional este considerat drept fiind cea mai severă măsură punitivă luată de către autoritățile statului, motiv pentru care legiuitorul a 
limitat aria aplicabilității acestuia la cazurile în care, potrivit art. 38 alin. (2) Cod contravențional, au fost săvârșite fapte care amenință sau pun în pericol real sănătatea ori integritatea corporală a persoanei.  
 Arestul contravențional se aplică doar de către instanța de judecată, exclusiv persoanelor fizice și numai 
pentru o perioadă determinată de timp. Durata arestului contravențional este de la 3 la 15 zile, iar în cazul 
concursului de contravenții sau al cumulului de hotărâri de sancționare, pentru care, conform legii contravenționale, se prevede în calitate de sancțiune arestul contravențional, instanța de judecată poate 
aplica această sancțiune pe un termen de până la 30 de zile.2 Sancțiunea contravențională a arestului nu trebuie confundată cu reținerea persoanei, în calitate de măsură procesuală de constrângere (art. 433-436 Cod contravențional). Or, reținerea constă în limitarea libertății persoanei fizice de scurtă durată (până la 3 
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ore, iar în anumite cazuri maxim până la 24 ore, însă doar cu autorizația judecătorului de instrucție) și se 
aplică de către agentul constatator (Poliție, Poliția de Frontieră, Serviciul vamal, Biroul migrație și azil al 
MAI). Cu toate acestea, legiuitorul a prevăzut în dispoziția art. 38 alin. (5) Cod contravențional faptul că, 
durata reținerii contravenționale se include în durata arestului contravențional. La rândul său, arestul contravențional constituie o sancțiune și se aplică, în conformitate cu art. 395 alin. (1) pct. 1) lit. c) Cod contravențional, exclusiv de către instanța de judecată, în cauzele contravenționale pentru care sunt prevăzute astfel de sancțiuni în normele materiale, dar și atunci când contravenientul nu a executat intenționat alte sancțiuni contravenționale. 
 Arestul contravențional apare doar în calitate de sancțiune principală. Totodată, în rezultatul analizei 
sistemice a normelor materiale din Partea specială a Codului contravențional, am constatat că în toate cazurile, cu o singură excepție (art. 3341 Cod contravențional), sancțiunea este una alter- nativă, ceea ce înseamnă că legiuitorul a lăsat instanței de judecată posibilitatea să aleagă între: amendă și arest contravențional (de exemplu, art. 3181 Cod contravențional), muncă neremunerată în folosul comunității și arest contravențional (de exemplu, art. 781 Cod contravențional), iar în cele mai dese cazuri având chiar opțiunea celor trei, amenda, munca neremunerată în folosul comunității și arestul contravențional (de 
exemplu, art. 78, 237 Cod contravențional). Pe cale de inducție, aceste constatări consolidează ideea caracterului excepțional al sancțiunii arestului contravențional, care urmează a fi aplicat doar în ultimă instanță, atunci când, în procesul de individualizare a răspunderii și, corespunzător, a sancțiunii contravenționale, instanța de judecată apreciază obiectiv că nici amenda, nici munca neremunerată în folosul comunității nu sunt capabile să „acopere” pericolul social și prejudiciul cauzat prin comiterea contravenției, unica soluție eficientă și proporțională situației fiind aplicarea față de contravenient a celei mai severe măsuri de sancționare, arestul contravențional. 
 În pofida faptului că legiuitorul a prevăzut expres, în sancțiunea normelor materiale, șirul contravențiilor pentru comiterea cărora poate fi aplicat arestul contravențional, totuși există unele categorii de persoane 
excluse din cercul subiecților pasibili de aplicarea acestei sancțiuni contravenționale. Astfel, din conținutul art. 38 alin. (6) Cod contravențional desprindem că, arestul contravențional nu poate fi aplicat: 

 persoanelor cu dizabilități severe și accentuate; 

 militarilor în termen; 
 militarilor și angajaților cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne, angajați în bază de 

contract; 
 minorilor; 
 femeilor gravide; 
 femeilor care au copii cu vârsta de până la 8 ani; 
 persoanei care este unicul întreținător al copilului cu vârsta de până la 16 ani; 
 persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare. 

 Cu referință la ultima categorie (pensionarii), prin Hotărârea nr. 28 din 22.11.2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la art. 781 Cod contravențional, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra aplicării arestului pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 781 Cod contravențional (violența în familie): „În cazul comiterii contravenției prevăzute de art. 781 Cod contravențional, instanțele judecătorești le pot aplica arestul contravențional persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, dacă starea lor de sănătate permite acest fapt”. Curtea a conchis că, interdicția absolută a aplicării arestului contravențional în cazul persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare este disproporționată în 
raport cu obligația procedurală a autorităților statale de a stabili un sistem efectiv de sancționare a tuturor 
formelor de violență în familie2. În rezultat, art. 38 alin. (6) Cod contravențional a fost completat, prin 
introducerea acestei excepții, in concreto: „[..] Pentru săvârșirea contravenției prevăzute la art. 781 
poate fi aplicat arestul contravențional persoanelor care au împlinit vârsta generală de pensionare, cu condiția că nu există impedimente justificate legate de starea lor de sănătate”. 
 Un alt compartiment important pe care îl vom supune analizei vizează aplicarea arestului în contextul înlocuirii unei alte sancțiuni, în cazul în care aceasta nu a fost executată. Legiuitorul instituie două situații de acest gen. Prima situație apare în cazul în care achitarea amenzii nu este posibilă din cauza lipsei ori a insuficienței bunurilor sau din cauza eschivării cu rea-voință a contravenientului de la achitarea acesteia. În acest caz, legea contravențională permite instanței de judecată să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu arest contravențional, calculându-se o zi de arest pentru 2 unități convenționale, durata arestului fiind de cel 
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mult 30 de zile (art. 34 alin. (4) lit. d) Cod contravențional). A doua situație intervine în caz de eschivare a 
contravenientului de la munca neremunerată în folosul comunității. Remediul prevăzut de legiuitor constă în 
posibilitatea instanței de judecată de a înlocui această sancțiune cu arest contravențional, calculându-se o zi 
de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunității (art. 37 alin. (6) Cod contravențional).  
 
Pe de o parte, este destul de clar raționamentul pentru care legiuitorul a conceput acest sistem de substituire a sancțiunilor, or eschivarea contravenienților de rea-credință de la răspundere și sancțiune contravențională nu poate fi tolerată, iar pentru descurajarea unor asemenea practici vicioase s-a admis schimbarea măsurii de coerciție în sensul înăspririi acesteia.  
 
Însă, din punctul nostru de vedere, această soluție este una, cel puțin, discutabilă. Stabilirea și 
individualizarea sancțiunii contravenționale poate avea loc doar în limitele expres prevăzute de norma materială a Codului contravențional, autoritatea care soluționează cauza contravențională având posibilitatea 
de a alege doar dintre acele sancțiuni prevăzute de legiuitor și doar în limitele cert stabilite pentru contravenția concret săvârșită, ținând cont de circumstanțele particulare ale cazului. 
 
În acest sens, apreciem că „reindividualizarea” judiciară care are loc pe calea înlocuirii de către instanța de judecată a amenzii sau muncii neremunerate în folosul comunității cu arest contravențional este una necorespunzătoare, deoarece presupune aplicarea arestului contravențional pentru fapte în legătură cu care legea nu a prevăzut această sancțiune. Reiterăm proporționalitatea care trebuie să existe între fapta săvârșită și măsura de constrângere aplicată. Or, în pofida faptului că legiuitorul a prevăzut această posibilitate de 
înlocuire, instanța de judecată va trebui totuși să aprecieze coraportul dintre gradul de pericol social al faptei comise și sancțiunea eficientă care poate fi aplicată, fără a aplica substituirea într-un mod automatizat. De 
aceea, considerăm că mecanismul înlocuirii sancțiunilor contravenționale a amenzii sau muncii neremunerate în folosul comunității cu arest contravențional trebuie regândit, astfel încât să fie unul condiționat, rigid și de aplicabilitate excepțională, Codul contravențional fiind completat cu prevederi 
suplimentare în acest sens, deslușite, exacte și clare. În caz contrar, optăm pentru excluderea acestui procedeu 
generalmente.  
 
Un alt argument, de ordin practic, ce descurajează aplicarea acestor substituiri, se rezumă la aprecierea pragmatică a faptului că deținerea unei persoane în arest, într-o instituție penitenciară, impune cheltuieli de 
cca 198 lei per zi (cheltuieli pentru servicii comunale, alimentație, salariile funcționarilor care asigură 
supravegherea și paza)3, ceea ce este mai costisitor decât valoarea celor 2 unități convenționale pe care le înlocuiește și, respectiv, este irațional să deții în arest o persoană pentru prejudiciul de 100 de lei zilnic, în condițiile în care statul suportă pentru aceasta cheltuieli aproape duble din buget.  
 Tendințele lumii civilizate sunt orientate spre aplicarea pe larg a pedepselor alternative celor privative de 
libertate. Acest vector necesită a fi preluat și de Republica Moldova, în condițiile în care sistemul administrației penitenciare se confruntă de mult timp cu problema supraaglomerării locurilor de detenție. Cu atât mai mult, apreciem drept fiind disproporționată aplicarea sancțiunii privative de libertate în contextul comiterii unor fapte mărunte, cu un grad redus de pericol social, precum apare ilicitul contravențional.  
 Din analiza coroborată a prevederilor art. 313 alin. (3) și art. 318 alin. (1) Cod de executare, deducem că executarea sancțiunii arestului contravențional este asigurată de instituțiile penitenciare, în condițiile stabilite pentru regimul inițial într-un penitenciar de tip semiînchis4. Specificul acestui regim inițial constă în deținerea contravenienților în încăperi izolate (în sistemul de celulă), a câte 4 persoane. Regimul arestaților asigură drepturile specifice ale acestora pe timpul deținerii, cum ar fi dreptul la hrană, la asistență medico-sanitară, dreptul la vizite, corespondență, dreptul de a primi colete sau pachete cu provizii, etc. Arestații contravențional trebuie deținuți separat de persoanele condamnate în cauze penale, în încăperi/blocuri 
aparte, fiind exclusă orice formă de contact, chiar și în cazul transportării lor de la o instituție la alta.  
 Realmente, problema supraaglomerării locurilor de detenție deseori obstrucționează respectarea riguroasă a 
acestei reguli, iar persoanele arestate contravențional vin în contact cu mediul și subcultura criminală din 
penitenciare, care poate periclita atingerea scopului principal al pedepsei aplicate față de persoană, și anume 
reeducarea acesteia. În general, considerăm „experiența” privării de libertate drept fiind una prea traumatizantă și lipsită de proporționalitate în cazul comiterii contravențiilor.  
 
În baza Recomandărilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, de mai bine de 10 ani, Ministerul 
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Justiției a propus o concepție de reformare a sistemului penitenciar în vederea construcției caselor de arest5. 
Astfel, în anul 2014 au fost demarate lucrările de construcție a Casei de arest în mun. Bălți, care, conform planului, urma a fi finalizată până în 2016. Aceasta trebuie să fie amplasată pe o suprafață totală de cca 5 hectare, cu capacitatea estimată la 650 de locuri de detenție, care vor corespunde standardelor europene și 
vor fi destinate persoanelor aflate în arest preventiv și persoanelor condamnate la regim inițial. La momentul actual, construcția acesteia încă nu a fost finalizată, mai mult decât atât, fiind înghețată la prima etapă6. 
Admitem că plasarea persoanelor în instituții de tip „casă de arest” ar fi o soluție pentru a asigura deținerea acestora în condiții corespunzătoare și evitarea contactului cu persoanele condamnate în cauze penale. Totuși, pe lângă faptul că nu există o certitudine cu privire la momentul când va deveni funcțională aceasta, deținerea persoanei în casa de arest nu va fi scutită de cheltuieli din bugetul statului, raționament asupra căruia ne-am expus mai sus. 
 
Potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) Cod de executare: „Hotărârile judecătorești privind aplicarea sancțiunii 
arestului contravențional față de persoanele care nu se află sub arest se expediază organului afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul contravenientului pentru escortarea lui la locul de deținere 
cel mai apropiat”. Chiar dacă ideea legiuitorului este clară, totuși considerăm că mai oportună la redactarea 
prezentei norme juridice era utilizarea sintagmei „nu au fost reținute” în schimbul „nu se află sub arest”, or sancțiunea arestului contravențional abia urmează a fi executată, putând fi însă precedată de reținere în calitate de măsură procesuală de constrângere aplicată față de contravenient. 
 
În sistemul administrației penitenciare din Republica Moldova, sancțiunea arestului contraven- țional se execută în penitenciarele din Cahul, Bălți, Chișinău, Rezina, unde pot fi create condiții corespunzătoare de detenție. Potrivit Raportului privind activitatea sistemului administrației peniten- ciare pentru anul 2021, 
publicat pe pagina oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor (în continuare – ANP), la 1 ianuarie 
2022 a fost înregistrată următoarea situație factologică: dintre cele 6 396 persoane deținute sunt 11 arestați contravențional, dintre care: 1 – în Penitenciarul nr. 5, Cahul; 4 – în Penitenciarul nr. 11, Bălți; 4 – în Penitenciarul nr. 13, Chișinău și 2 – în Penitenciarul nr. 17, Rezina. Urmărind datele statistice privind 
dinamica persoanelor private de libertate, potrivit situației raportate la 1 aprilie 2022, sunt 5 persoane care execută sancțiunea arestului contravențional7.  
 
Din cele relatate supra, constatăm o informație incompletă referitor la numărul total al persoanelor deținute în arest contravențional, anual, or ANP reflectă în rapoartele de bilanț doar numărul persoanelor care se dețin în timp real în penitenciare la data aprobării raportului. Prin urmare, având în vedere că durata arestului contravențional este de până la 15 zile, admitem că în decursul unui trimestru (regularitatea cu care se prezintă informațiile statistice de către Direcția analitică și planificare a ANP), numărul persoanelor deținute în arest contravențional poate fi mult mai mare. Calculele realizate în baza informațiilor existente denotă un număr de cca 70-80 persoane sancționate anual cu arest contravențional. 
 Analizând datele oferite de MAI, evidențiem următoarele: pe parcursul anului 2021, arestul contravențional a 
fost aplicat în privința a 53 contravenienți (în 2020 – 59 contravenienți), cele mai frecvente cauze contravenționale în care instanța de judecată a aplicat arestul contravențional fiind pentru comiterea contravențiilor prevăzute la art. 781 Cod contravențional („Violența în familie”) – 17 arestați contravențional 
pe parcursul anului 2021 (28 arestați contravențional – în anul 2020) și la art. 3181 Cod contravențional 
(„Neexecutarea ordinului de restricție de urgență”) – 17 arestați contravențional pe parcursul anului 2021 
(16 arestați contravențional – în anul 2020)8. Aproximativ 10% din persoanele față de care a fost aplicată sancțiunea arestului contravențional au fost sancționați pentru fapte în care legea prevede sancțiunea 
amenzii sau muncii neremunerate în folosul comunității, dar, din motivul neexecutării acesteia, sancțiunea le-
a fost înlocuită cu arest contravențional. 
 
Astfel, observăm că rata de aplicare a arestului contravențional este destul de redusă în raport cu numărul total al sancțiunilor contravenționale aplicate. Arestul contravențional este totuși o  sancțiune excepțională, 
aplicată de instanța de judecată doar atunci când au fost epuizate toate celelalte măsuri legale de 
constrângere, fiind unica modalitate de a atinge scopul răspunderii  contravenționale.  
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În conformitate cu politicile ce sunt promovate prin recomandările Consiliului Europei, se cultivă la nivelul 
statelor membre oportunitatea dezvoltării și aplicării sancțiunilor alternative la sancțiunile privative de libertate. În contextul acestor tendințe, ținând cont de funcția de reeducare și de caracterul de moralitate al aplicării sancțiunilor contravenționale, se conturează o părere nouă, pe care o considerăm destul de argumentată, ca arestul în genere să fie exclus din lista sancțiunilor contravenționale aplicate persoanelor 
fizice. În România, de exemplu, închisoarea contravențională,  ca sancțiune, a fost desființată încă în anul 
20039. Or, întemnițarea unei persoane, chiar și pe termen scurt, trebuie totuși reglementată în aria dreptului penal și nu contravențional, având în vedere gradul de pericol social al faptelor comise și caracterul consecințelor produse de acestea. 
 Sancțiunea contravențională este o instituție fundamentală în prevenirea și combaterea faptelor ce contravin regulilor conviețuirii sociale. Autoritățile statului trebuie să conștientizeze care este rolul lor în prevenirea și 
combaterea acestor fapte cu un grad redus de pericol social și, corespunzător, să identifice pârghii adecvate pentru eficientizarea realizării scopului represiv și preventiv pentru care au fost aplicate. Deși este considerată una din cele mai importante faze ale procesului contravențional, aplicarea sancțiunii fiind etapa care încununează tragerea la răspundere contravențională, totuși trebuie să recunoaștem că aceasta are o eficiență praxiologică scăzută, numărul contravențiilor fiind în continuă creștere de la an la an. Cu regret, chiar dacă au fost înăsprite sancțiunile pentru unele fapte, în ultima perioadă se atestă o creștere a contravenționalității pe toate palierele. Constatarea, examinarea și soluționarea cauzelor contravenționale, însoțită de aplicarea sancțiunilor contravenționale, nu trebuie să rămână un mecanism formalizat de atragere 
a contravenientului la răspundere contravențională, ci trebuie să producă un efect educativ asupra acestuia, 
în măsura în care să nu mai recurgă ulterior la comiterea unor astfel de fapte. Contravenientul trebuie readus 
în albia respectului față de lege și conformării cu regulile ce protejează ordinea socială, ordinea de drept, 
precum și securitatea publică, care reprezintă atribute de bază în asigurarea unei existențe pașnice și 
armonioase a oricărei comunități umane. 
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Rezumat: Desfășurarea conviețuirii sociale presupune o ordine socială, a cărei menire este promovarea 
prosperității tuturor oamenilor. Noțiunea de ordine de stat derivă din cea de ordine sociala. Noțiunea de ordine 
publică a evoluat de la stat la stat, în funcție de orânduirea social- economică din fiecare țară. Această stare de 
ordine internă generală a statului cere, în mod firesc, echilibru și armonie între organizarea și funcționarea 
instituțiilor publice de diferit nivel și nevoile și aspirațiile populației. 

 
Cuvinte cheie: ordine socială, ordine publică, autorități locale, servicii publice desconcentrate, 

securitate, interes general 
 Statul de drept este guvernat de lege și se bazează în primul rând pe principiul legalităţii activităţii 

administrației publice centrale și locale, care au drept scop garantarea drepturilor și libertății cetățenilor. Semnificația de bază a principiului legalității constă în conformarea administraţiei publice centrale și locale 
prevederilor Constituţiei şi legii, care reprezintă o garanţie a cetăţenilor împotriva arbitrariului, incoerenței și ineficacității acțiunilor autorităților publice. În acest sens, legalitatea presupune limitarea acțiunilor administrației astfel ca actul juridic administrativ, precum și acțiunile autorităților publice centrale și locale să nu contravină regulilor de drept și legilor în vigoare, care sunt superioare actului respectiv. 
 Administraţia publică, conformându-se rigorilor acestui principiu, atât sub aspect   material, cât şi formal, 
trebuie să acționeze în limitele prevederilor legii. Legalitatea se rezumă la faptul ca acţiunea administraţiei să ţină seama de două elemente: obligaţia de conformare la lege şi obligaţia de a acționa, pentru a asigura 
aplicarea legii. 
 
Scopul fundamental al administraţiei publice este acela de a asigura realizarea interesului general, public, 
unul dintre aceste intrese fiind menținerea ordinii publice și a securității cetățenilor. 
 Desfășurarea conviețuirii sociale presupune o ordine socială, a cărei menire este promovarea prosperității tuturor oamenilor. Ordinea ce se refera la conviețuirea societății omenești, se numește ordine socială, care în organizația statală este numită și ordinea social-statală si prin care se subînțelege în general: starea de 
randuială echilibrată între factorii statali și sociali, inclusiv individuali, înfaptuită prin instituirea și respectarea unor anumite principii, norme și reguli necesare pentru prosperarea vieții social-statale.  
 Noțiunea de ordine de stat derivă din cea de ordine socială. Ordinea în stat reprezintă activitatea instituțiilor și respectarea cadrului legal necesare funcționării statului. Ordinea socială și cea de stat, împreună cu ordinea naturală, care a apărut înaintea celor doua, formează ordinea publică, o ă sinteză a acestora. 
 Această stare de ordine internă generală a statului impune un echilibru și armonie între organizarea și funcționarea instituțiilor publice de diferite nivele și aspirațiile și nevoile populației, între ceea ce este în prezent și aspirațiile de mîine, între scopul marcat și mijloacele folosite, între îndatoririle unora și drepturile altora, între obligațiile statului și garanțiile cetățenilor. Numai o stare de echilibru a comunității din cadrul statului, acordă și asigură o prosperitate, din toate punctele de vedere, pentru cetățeni și stat. 
 
Din punct de vedere al dreptului constituțional, ordinea publică este ansamblul regulilor care asigură siguranța societății si a căror încălcare nu antrenează decât ilegalitatea parțială a unui act sau a unui fapt 
juridic [1, pag. 7]. 
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Problema ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului se pune în spaţiul european, cu multă actualitate, fiind tot mai evidente preocupările factorilor de decizie în acest sens, dar, în egală măsură, şi ale cetăţenilor, cărora 
le este din ce în ce mai greu să accepte climatul de insecuritate. De aceea, în centrul preocupărilor autorităţilor publice se află subiectele ce vizează ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, ca repere majore ce condiţionează buna funcţionare a organelor de stat abilitate [2, pag. 131-132].  
 Noțiunea de ordine publică a evoluat de la stat la stat, în funcție de orânduirea social- economica din fiecare țară. O concepție generală asupra noțiunii de „ordine publică„ apare pentru prima data în Codul civil francez, care consfințea exploatarea burgheză și raporturile de producție corespunzătoare. In art. 6 al codului respectiv, se prevedea că nu se poate deroga prin convenții particulare de la legile care intereseaza „ordine 
publica” si „bunele moravuri”. Cu alte cuvinte, orice acțiune care aduce atingere proprietății burgheze și libertății de exploatare a burgheziei, era socotită ca fiind contrară „ordinii publice”. În lucrarea „Vocabulaire 
juridique”, aparută la Paris în 1936, sub redacția lui Henri Capitant, ordinea publică era definită ca fiind ansamblul de instituții și reguli destinate să asigure într-o țară o bună funcționare a serviciilor publice, a securității și modalitățile în care raporturile dintre particulari, de care aceștia nu se pot îndeparta prin convențiile particulare pe care le încheie [3].  
 
Ordinea publică reprezintă ordinea de drept, privită sub aspectul desfăşurării normale, ordonate, a activităţii 
publice [4, pag. 147]. Ordinea publică constituie o stare de drept şi de fapt, care trebuie să asigure realizarea 
echilibrului, bazat pe consensul social, necesar funcţionării optime a ansamblului social, în condiţiile reglementărilor juridice interne (ordinii juridice a statului) şi a consacrării principiilor: apărării şi respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului public şi privat, a celorlalte valori supreme, în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate democratică. asigurarea ordinii şi siguranţei 
publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activităţi specifice, de către forţele de ordine şi siguranţă publică, ce reprezintă autorităţi care deţin competenţe şi atribuţii în materie de ordine publică şi cărora, prin lege şi prin alte acte normative, li se conferă sarcini în exercitarea dreptului de poliţie a statului [4, p. 148]. 
 Siguranţa persoanei, constituie o valoare socială fundamentală, de existenţa şi nestingherita ei realizare 
depinde normala desfăşurare a activităţii statului în realizarea sarcinilor şi funcţiilor care îi revin. Reglementarea riguroasă a relaţiilor sociale, aşezarea întregii vieţi pe bazele trainice ale lega- lităţii, ale 
ordinii de drept şi disciplinei, reprezintă o cerinţă firească a democraţiei [2, p. 131]. 
 
Ordinea publică a Republicii Moldova, parte componentă a securităţii naţionale şi a ordinii publice europene, este o stare de fapt din domeniul social, proiecţie a ordinii de drept în organizarea şi desfăşurarea activităţii publice de stat şi reflectă modul de respectare a normelor de conduita cuprinse în legislaţie, a regulilor, 
precum şi a proprietăţii publice şi private. Administraţia publică, în opinia savantului român Antonie Iorgovan, reprezintă „o categorie de autoritate publică, care, potrivit Constituţiei şi legilor, este chemată să 
execute legea, sau, în limitele legii, să presteze servicii publice, făcând uz, în acest scop, de prerogativele 
specifice puterii publice“ [5, p. 14]. 
 Având ca sarcină executarea legii, organele sau autorităţile administraţiei publice trebuie să stabilească exact 
nu numai litera legii, ci şi spiritul legii, scopul acesteia, care anume se urmăreşte prin dispoziţiile legii. Pe de altă parte, autorităţile administrative trebuie să cunoască exact nevoile sociale ce trebuie satisfăcute. Numai în funcţie de cerinţele membrilor societăţii se poate stabili ce măsuri sunt necesare, modalităţile concrete de executare a legii. Scopul urmărit nu poate fi atins, în cele mai multe cazuri, fără ca autorităţile administrative să aibă posibilitatea unei aprecieri în activitatea de executare a legii, având în vedere dinamica vieţii sociale.  
 
Organul central de specialitate al administrației publice, care asigură realizarea politicii guvernamentale în 
domeniul menținerii ordinii şi securității publice este Ministerul Afacerilor Interne al RM [6]. Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor sale şi pentru a oferi populaţiei serviciile publice de care sînt responsabile, ministerul sau altă autoritate administrativă centrală poate avea servicii publice desconcentrate pe care le administrează în mod direct, precum şi servicii publice desconcentrate în subordine care se constituie în 
calitate de structuri organizaţionale separate [7]. 
 În domeniul menținerii ordinii şi securității publice, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne este Inspectoratul General de Carabinieri (în continuare Inspectoratul), care este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, 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 [8, art. 2]. Inspectoratul 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 [9, 
pct.5]. 
 
În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, Inspectoratul General de Carabinieri cooperează cu 
structurile organizaţionale competente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de apărare și securitate națională, de asemenea cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice de drept public şi cu persoanele juridice de drept privat [8, art. 5]. 
 
Inspectoratul exercită atribuții în următoarele domenii de activitate: 

1. menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice, protecția drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei și ale comunității; 
2. prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a contravențiilor; 
3. prevenirea și combaterea terorismului; 

4. paza și protecția obiectivelor de importanță deosebită și a transporturilor; 

5. asigurarea regimului stării de urgență, de asediu și de război [9, pct. 6]. 

 

În domeniile de activitate de care este responsabil pentru realizarea misiunii și funcțiilor sale,  Inspectoratul exercită următoarele atribuții: 
1) în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi securităţii publice, al protecţiei drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei şi ale comunităţii; 
2) apără, prin mijloacele şi metodele prevăzute de lege, viaţa, integritatea corporală şi libertatea personală, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale 

statului; 
3) execută misiuni de asigurare a ordinii şi securităţii publice cu ocazia întrunirilor, a manifestaţiilor 

sportive, cultural-artistice, a întrunirilor cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii 
divine, sau cu ocazia altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane; 

4) execută, în condiţiile legii, misiuni de restabilire a ordinii publice atunci cînd aceasta a fost tulburată 
prin orice fel de acţiuni sau fapte ce contravin cadrului normativ; 

5) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei, în baza planurilor comune de activitate sau a planurilor speciale, a ordinelor sau a dispoziţiilor ministrului afacerilor interne, misiuni de menţinere a ordinii şi securităţii publice pe întreg teritoriul ţării, precum şi misiuni aferente 
domeniului circulaţiei rutiere; 

6) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în baza planurilor de 
cooperare, misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de 
stat; 

7) execută misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari de stat; 
8) limitează sau interzice temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri, cu ocazia desfăşurării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice în timpul organizării unor 

întruniri sau a altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane [9, pct. 8]. 
 Astfel, colaboratorii Inspectoratului General de Carabinieri asistă autoritățile publice locale în menținerea 
ordinii şi securităţii publice cu ocazia întrunirilor, a manifestaţiilor sportive, cultural- artistice, a întrunirilor 
cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii divine, sau cu ocazia altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane. 
 
Comandamentul General este învestit cu dreptul de: 

 a antrena în procesul de elaborare şi coordonare a documentelor interne în domeniile ce ţin de competenţa sa reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai altor organizaţii şi instituţii 
publice; 

 să solicite şi să primească gratis de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile administrației publice locale informaţii şi/sau asistenţa necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, iar în cazurile stabilite de lege – şi de la persoanele fizice şi juridice; 
 să solicite de la autorităţile publice centrale de specialitate, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, executarea sesizărilor cu 

privire la lichidarea cauzelor comiterii infracţiunilor şi contravenţiilor şi a condiţiilor care le generează, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de cadrul normativ; 
 să solicite şi să primească gratis de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de 



 
 

la autorităţile administrației publice locale informaţii şi/sau asistenţa necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, iar în cazurile stabilite de lege – şi de la persoanele fizice şi juridice, inclusiv să 
solicite justificat, în condiţiile cadrului normativ, accesul la resursele informaţionale ale altor autorităţi publice şi/sau ale deţinătorilor privaţi de baze de date cu caracter personal, cu asigurarea 
securității și confidențialității la prelucrarea datelor cu caracter personal [9, pct. 17]. 

 În același timp și serviciile publice desconcentrate, care activează în teritoriu, contribuie la realizarea 
drepturilor legitime ale carabinierilor şi ale membrilor familiilor acestora. Astfel, carabinierul beneficiază de 
dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Carabinierul beneficiază de asistenţă medicală şi de tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuite în orice instituţie medico-sanitară a Ministerului Afacerilor Interne [8, art. 32]. 
 
De asemenea, carabinerii au dreptul la indemnizații și la pensie. Realizarea acestor drepturi se asigură prin 
depunerea dosarului de solicitare a pensiei la Casele teritoriale de asistență social și calcularea pensiei de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. 
 
Cu referire la asigurarea logistică, Inspectoratul General de Carabinieri are dreptul să primească în folosinţă sau în proprietate, în modul stabilit de legislaţie, din partea autorităţilor administraţiei publice centrale sau 
locale, din partea structurilor internaţionale, a persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a acestora, din partea asociaţiilor obşteşti şi a cetăţenilor Republicii Moldova 
obiective pentru amplasarea unităților, mijloace de transport, altă tehnică şi bunuri, necesare pentru executarea atribuţiilor care îi revin [8, art. 35 alin. 6]. Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa din 
bugetele proprii realizarea unor acţiuni ale subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General de 
Carabinieri legate de asigurarea ordinii şi securităţii publice în teritoriu [8, art. 35 alin. 7]. 
 Executarea obligatorie şi cu bună-credinţă a competenţelor cu care a fost învestită autoritatea publică locală, reprezintă standardul unei administraţii moderne. Autoritățile publice centrale și locale au sarcina de a realiza politica naţiunii, contribuind la modelarea şi executarea măsurilor de redresare economică, scădere a 
inflaţiei şi stabilitate economică, răspunde de ordinea publică, de apărarea naţională sau de raporturile 
statului pe care-l guvernează cu alte state [10, p. 31]. Organizarea unei cooperări intersectoriale între autorităţile publice locale şi serviciile publice desconcentrate au menirea de a realiza o sinergie dintre eforturile proprii ale acestor autorităţi pe unul sau mai multe domenii, cum ar fi apărarea drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, asigurare şi restabilire a 
ordinii publice, de protecţie a obiectivelor de importanță deosebită. Profesionalismul și integritatea 
serviciilor publice desconcentrate și a autorităților locale, precum și capacitatea acestora de a funcționa într-o manieră transparentă, receptivă și responsabilă, vor duce la consolidarea servicii prestate, îmbunătățite și 
echitabile pentru cetățeni. Această conlucrare este esențială pentru a răspunde la nevoile oamenilor, pentru a 
asigura consolidarea capacității locale, prin facilitarea implicării autorităților locale în susţinerea şi 
asigurarea logistică a carabinerilor şi pentru gestionarea și depășirea unor situații de criză. 
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Rezumat. Pornind de la ideea potrivit căreia formarea modelelor de comportament şi de conduită 
morală înaltă în societate îi revine un loc primordial în ceea ce priveşte calitatea serviciului public, în conţinutul 
respectivului articol ne-am propus drept scop de a reflecta importanţa eticii, deontologiei şi integrităţii 
profesionale în activitatea carabinierilor. 

Progresele şi evoluţia cu repeziciune a societăţii în toate domeniile, ne determină să punem accent pe 
aspectul formativ al educaţiei, pe cultivarea la carabinierii instruiţi a aptitudinilor de a se adapta noilor 
cerinţe ale societăţii, pe crearea şi dezvoltarea competenţelor de gândire, de cercetare, de interpretare şi de 
aplicare a rezultatelor muncii depuse în acest sens. 

 
Cuvinte-cheie: Patriotism, convingere morală, etică, demnitate, cunoştinţe morale, datoria de 

serviciu, deontologie, valori profesionale, abilităţi morale, aptitudini morale, jurământ, onoare, integritate etc. 
 

Debutând printr-o abordare ex abrupto, un carabinier este un soldat de infanterie sau care face parte din forțele de poliție. Acest termen a fost folosit în epoca modernă și contemporană pentru a desemna mai multe tipuri de soldați sau forțe de poliție, elementul esențial fiind folosirea carabinei [1]. În perioada napoleoniană, acest termen desemna un tip de soldați care călăreau cei mai mari cai din armată, reprezentând cavaleria 
grea, înarmați cu săbii, pistoale și carabine, sau putea desemna un tip de soldați pedeștri din infanteria ușoară, înarmați cu carabine [2]. 
 În sensul prevederilor legii cu privire la IGC, carabinierul este persoana care îndeplineşte serviciul militar în 
cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte 
normative în vigoare [3]. În sensul legii cu privire la statutul militarilor, militarii – cetăţenii Republicii 
Moldova care îndeplinesc serviciul militar în baza obligaţiunii militare sau a încadrării prin contract, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare [4]. 
 Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova prevede expres că: „Inspectoratul General de Carabinieri 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.” [3, art. 2]. În aceste circumstanţe importanţa muncii prestate de către carabinieri este una incontestabilă, de vreme ce activitatea acestora gravitează în jurul misiunii nobile de a asigura un climat de siguranţă şi securitate cetăţeanului. 
Poate fi angajat în cadrul IGC candidatul care întruneşte cerinţele (condiţiile) speciale pentru angajarea în funcţii, fiind obligat, pe tot parcursul carierei profesionale, să-şi dezvolte propria pregătire profesională [3, 
art. 17, alin. 2]. 
 Totodată, în această ordine de idei, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, 
responsabilitatea privind formarea profesională a carabinierilor, revine Ministerului Afacerilor Interne precum şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, chemate să organizeze, prin 
intermediul structurilor specializate, formarea iniţială şi continuă a carabinierilor [3, art. 18, 19].  
 Una dintre instituţii în acest sens, este Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, înfiinţată 
la 01.09.1990, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 276 din 17.08.1990, care reprezintă o instituţie publică de învăţământ superior din reţeaua de învăţământ de stat, acreditată, parte integrantă a 
sistemului de învăţământ din Republica Moldova, care are misiunea nobilă de a adapta învăţământul 
universitar şi instruirea la evoluţiile şi tendinţele învăţământului statelor europene, în strictă concordanţă cu evoluţiile în plan naţional şi internaţional, cu necesităţile de pregătire a personalului MAI al RM pentru 
îndeplinirea misiunilor specifice în cadrul ordinii publice şi siguranţei naţionale. De asemenea, o sarcină de bază a Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne este oferirea unei baze solide de cunoştinţe studenţilor/cursanţilor/audienţilor, contribuind la dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare modern, performant, integrat pe fundalul universitar autohton, cultivând la aceştia valori etice şi 
morale înalte. 
 Liberalizarea concepţiilor în diverse domenii prin modificarea opiniilor unei societăţi aflate în plină 
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reorganizare, denotă nevoia stringentă de repere morale la care să fie racordate toate activităţile desfăşurate 
în interiorul unei comunităţi de oameni. Dictată de principiile unanim recunoscute potrivit cărora „carabinierul este mereu în slujba cetăţeanului” şi „carabinierul trebuie să fie mereu un exemplu în toate”, societatea fiind impulsionată de o „dorință ascunsă” de a aprecia comportamentul carabinierului prin 
raportarea acestuia la anumite valori etice, morale şi profesionale, or mecanismele eficiente de implementare și respectare a standardelor de conduită, prevenirea corupției şi reducerea riscurilor sale, sunt esențiale în 
activitatea carabinierilor. 
 Codului de etică şi deontologie al militarului IGC îi revine un rol deosebit în acest sens, reglementând 
conduita militarului în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în afara îndeplinirii acestora şi urmărind drept scop ghidarea comportamentului şi asigurarea conduitei etice a carabinierului prin formarea şi 
promovarea unei culturi profesionale deontologice, formarea şi educarea personalului în spiritul acesteia, 
prevenirea abaterilor comportamentale, protecţia persoanelor, a carabinierilor şi realizarea pe această cale, a echilibrului între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor publice, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei [5, pct. 1,2]. Printre valorile morale şi profesionale reflectate, ocrotite şi promovate de Codului de etică şi deontologie al militarului IGC menţionăm: 

 Patriotismul – sentimentul de devotament faţă de ţară, profesia aleasă şi datoria de serviciu; 
Datoria de serviciu – respectarea necondiţionată a prevederilor jurământului pentru asigurarea legalității, ordinii și securității publice;  

 Onoarea şi demnitatea – calităţi ce se manifestă prin reputaţia, autoritatea personală şi 
devotamentul faţă de datoria civică şi de serviciu” [5, pct. 6]. 

 În acest sens, un rol important revine eticii şi educaţiei morale care reprezintă o latură a educaţiei cu un scop 
bine definit ce constă în formarea profilului moral al persoanei şi al comportamentului socio-moral al acesteia, încorporarea şi punerea în act a valorilor morale ale societăţii, oamenii care se comportă și acționează moral oferind încredere și lumină celorlalţi. 
 Cu toţii cunoaştem faptul că moralizarea cetăţeanului reprezintă una dintre priorităţile instrui- rii 
dintotdeauna, obiectivele educaţiei morale conturându-se pe următoarele direcţii fundamentale: 

A. Formarea conştiinţei morale – se face prin acţionarea asupra mai multor componente printre care şi: noţiuni, idei, concepte, aspiraţii, idealuri, sentimente, convingeri şi atitudini morale; 
B. Formarea conduitei morale – presupune influenţa corelată asupra următoarelor structuri 

comportamentale: deprinderi şi obişnuinţe morale, atitudinile şi convingeri morale, aspiraţii şi 
idealuri morale ale personalităţii [6, p. 102]. Totodată, în opinia unor cercetători din domeniul pedagogiei [7, p. 111]., obiectivele de bază ale educaţiei 

morale constau în: 
C. Acumularea cunoştinţelor morale;  

D. Formarea convingerilor şi sentimentelor morale;  

E. Formarea aptitudinilor şi abilităţilor morale;  

F. Formarea trăsăturilor de caracter;  

G. Formarea trăsăturilor de voinţă. 
Având statut de personal didactic (dascăl, formator, lector) cu misiunea de a cultiva, la poliţiştii/carabinierii instruiţi, calităţi etice, morale şi profesionale înalte, de multe ori nouă ni se reproşează precum că mulţi poliţişti/carabinieri nu respectă nici cele mai elementare reguli de etică (politeţe). Mai mult ca atât, societatea 
pare a fi în incertitudine cu referire la instruirea poliţiştilor/carabinierilor în acest sens [8, p. 162].  

 Urmărind drept scop elucidarea mai multor aspecte ce ţin de instruirea poliţiştilor/carabinierilor şi, ulterior, de aplicarea acestor cunoştinţe teoretice în practică, de formare a deprinderilor morale, venim cu o precizare, şi anume: De obicei, deprinderile morale se formează mult mai greu decât deprinderile intelectuale deoarece fondul de instincte şi impulsuri primare este mult mai puternic decât cel al formării deprinderilor morale. Cei “7 ani de acasă” sunt esențiali pentru a pune baza unei educații corecte a persoanei. Prin comportament, prin 
limbajul pe care-l utilizează, prin felul de a comunica cu semenii lui, înțelegem cât de bine au fost explicate 
copilului regulile de bune maniere. Este mult mai uşor să învăţăm o persoană să calculeze, să analizeze din punct de vedere gramatical, să descrie un fenomen dintr-un anumit punct de vedere etc., decât să creăm şi să cultivăm, la aceleiaşi persoană, deprinderea de a fi generos, punctual, manierat etc.   

 

Este important a preciza faptul că, în educația morală a personalului IGC, un rol prioritar revine educației 
patriotice – ca formă de bază a educației naționale. Patriotismul, ca rezultantă a educației patriotice, subânţelege sentimentul de devotament față de țară, faţă de profesia aleasă și datoria de serviciu [5, pct. 6 



 
 

(1)]. Devotamentul față de țară este unul sacru și poate fi demonstrat (exprimat) prin sentimentul de 
responsabilitate morală a individului față de apartenența la poporul Republicii Moldova, la mediul național, 
social și cultural, identificarea cu interesele patriei, apărarea independenței, suveranității, simțul responsabilității față de valorile fundamentale ale existenței sociale și spirituale ale poporului Republicii 
Moldova.  

 

Concluzii. O bună educaţie şi un comportament moral al carabinierului bazat pe respectarea valorilor morale fundamentale, reprezintă o premisă ce garantează notorietatea şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei de 
carabinieri pe care o reprezintă, atât pe plan intern (competenţa şi realizările în domeniul de activitate cresc, sarcinile şi atribuţiile sunt îndeplinite strict, în limitele prevăzute de lege) cât şi pe plan extern (respectându-
se principiile ce guvernează conduita profesională a militarului: legalitatea, umanismul, egalitatea şi 
nediscriminarea, imparţialitatea, transparenţa, disponibilitatea, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea profesională, loialitatea, intoleranţa faţă de corupţie, prioritatea interesului public, prezumţia de nevinovăţie, intoleranţa faţă de tortură, pedepse sau tratament inuman şi degradant, 
integritatea morală etc.). 
 În această ordine de idei, intervenim cu o serie de recomandări pentru toţi cei preocupaţi şi responsabili (din 
cadrul MAI al RM) de cultivarea unei moralităţi înalte a carabinierilor, şi anume: Organizaţi şi desfăşuraţi, 
periodic, activităţi de informare/instruire a personalului IGC în domeniul eticii şi deontologiei, integrităţii 
(moralei). Aceste activităţi vor contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale militarilor, inclusiv şi în aplicarea corectă şi uniformă a principiilor de etică, deontologie şi integritate profesională; 

 Pentru implementarea uniformă şi eficientă, în toate instituţiile subordonate ale MAI al RM, a prevederilor actelor normative în vigoare ce se referă la aspectul etic, deontologic şi moral al militarului, devine absolut necesar să vă autoperfecţionaţi, să cunoaşteţi foarte bine şi să aplicaţi 
corect normele (prevederile) acestor acte, informând/instruind şi pe alţii (subalternii) să le cunoască bine şi să le aplice corect; 

 Planificaţi activităţile de instruire în domeniul educaţiei morale a carabinierilor în baza necesităţilor 
de formare şi de schimbare ale acestora; 

 Orientaţi procesul de instruire către acţiune astfel ca, în urma instruirii, carabinierii instruiţi să fie capabili să acţioneze mai eficient la locul lor de muncă, întrucât ei prefer ca: I. Învăţarea să fie axată pe elemente din experienţa lor profesională şi socială; II. Să înveţe lucruri utile pe care ar putea să le 
aplice ulterior în activitatea profesională; III. Să-şi dezvolte abilităţile profesionale şi personale şi, cât mai puţin, să analizeze concepţii academice sterile; IV. Să ştie care vor fi pentru ei beneficiile învăţării 
etc.; 

 Desfăşuraţi activităţile de instruire a carabinierilor în domeniul eticii şi moralităţii din pers- pectiva identificării problemelor existente şi căutării soluţiilor posibile împreună cu participanţii; 
 Faceţi tot posibilul ca instruirea să nu fie statică, implicaţi cât mai mult participanţii. Fiind implicaţi direct în procesul de realizare a sarcinilor, cei instruiţi ajung la adevăruri prin procedee de  descoperire, prin convingeri, şi nu prin interpretări de ordin dogmatic. Participarea activă (prin colaborare şi cooperare) la propriul proces de perfecţionare, exclude prezenţa şi etichetarea celor instruiţi ca simpli ascultători pasivi ai informaţiei; 
 Evaluaţi permanent procesul de instruire pentru a-l îmbunătăţi. Nu uitaţi de faptul că subiectele, problemele examinate trebuie să fie relevante pentru cei instruiţi. Acceptarea limbajului utilizat de către Dumneavoastră, claritatea informaţiei expuse, înţelegerea mesajului transmis, mai ales, în cazul 

în care audienţii au mai puţină experienţă în domeniul eticii şi moralităţii (sau nu o au deloc) sunt 
premise ce garantează eficienţa instruirii; 

 Respectaţi convingerile participanţilor şi aveţi grijă să fie apreciate şi respectate poziţiile şi opiniile 
tuturor celor instruiţi în domeniul eticii şi moralei;  

 Nu uitaţi de faptul că cei instruiţi demonstrează, de obicei, un înalt grad de demnitate personală şi, în cadrul instruirii, preferă să fie trataţi cu mult respect, permanent să fie apreciaţi stimulator şi, prin 
urmare, nici un răspuns nu trebuie să fie respins, negat şi orice sugestie trebuie percepută pozitiv; 
Constituiţi un sistem de recompense pentru cei implicaţi în procesul de instruire. La general, comportamentul etic ar trebui să constituie o recompensă în sine iar cei instruiţi ar trebui să se 
comporte etic deoarece aşa este corect, insuflându-şi un simţ de autoapreciere. 

 În context conchidem că, fiind determinată de unele principii de solidaritate profesională în conţinutul cărora sunt incluse şi diverse norme de conduită socială, eticii şi moralităţii în educaţia modernă a carabinierilor îi revine un rol deosebit în ceea ce priveşte formarea acestora ca buni profesionişti. 
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Rezumat: Actualmente, respectarea ordinii și securității publice reprezintă un domeniu prioritar în 
Republica Moldova. Cele mai active organe de drept care asigură în exclusivitate liniștea publică sunt cele 
subordonate Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre cele active instituții în domeniul vizat este Inspectoratul 
General de Carabinieri care are atribuții de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi 
descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, de prevenire 
şi combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război. 

 
Cuvinte-cheie: Inspectoratul General de Carabinieri, ordine și securitate publică, liniște publică, stare 

de urgență etc. 
 

În sistemul de drept al Republicii Moldova, un aspect fundamental și modern îl constituie asigurarea menținerii securității naționale și a ordinii de drept a statului. În procesul de asigurare a liniștii publice 
intervin mai multe organe de drept, iar cele mai active autorități în acest domeniu se află în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, și anume Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență etc. Ținând cont de competențele funcționale ale 
instituțiilor menționate, se reliefează faptul că, prin conlucrare toate aceste instituții garantează liniștea publică, inclusiv în cazul în care apar situații litigioase în societate, acestea întreprind toate acțiunile necesare 
în scopul contracarării lor.  
 
Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate cu statut militar aflată în subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, care potrivit art.2 alin.(1) din Legea nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de 
Carabinieri, are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, de prevenire şi combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu sau de război [1]. 
 Concepția de formare a unei structuri noi și moderne de carabinieri a fost determinată de adoptarea hotărârii 
Guvernului nr.357/2017 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi securitate publică pentru 
anii 2017-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, unde se stipulează că, concepţia statală privind Trupele de Carabinieri a oscilat radical de la „…preluarea integrală  de la organele poliţiei a funcţiilor de menţinere şi restabilire a  ordinii publice” (Strategia de securitate naţională a 
Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011) spre „… 
reorganizarea trupelor de carabinieri şi integrarea lor în cadrul Poliţiei” (Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului) [3].  
 
Realizând o retrospectivă, se menționează că, până la intrarea în vigoare a Legii nr.219/2018, Inspectoratul 
General de Carabinieri se regăsea sub denumirea de Departamentul Trupelor de Carabinieri, iar activitatea 
acestuia era reglementată de exigențele Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului 
militar în Forţele Armate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.941/2006, Legii nr.162/2005 cu privire 
la statutul militarilor şi Legii nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Astfel, se constată că anume Inspectoratul General de Carabinieri este o instituție relativ nouă care recent, în exclusivitate a obținut și statutul de agent constatator. Respectiv, în conformitate cu art.2 alin.(2) din Legea nr.219/2018, Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuţii poliţieneşti, iar pe timp 
de asediu sau de război, atribuţiile specifice Forţelor Armate în condiţiile prevăzute de lege [1]. 
 Prin urmare, legea menționată statuează că, misiunea de bază a carabinierilor este restabilirea ordinii 
publice, iar a Poliției este menținerea ordinii publice. Astfel, se constată că asigurarea ordinii publice este o 
misiune prioritară pentru ambele autorități, respectiv procesul de delimitare a competențelor este imperios, 
în vederea stabilirii la nivel operațional a limitelor de intervenție atât în comun, cât și de sine stătător. 
 
În același context, se remarcă că, prin Legea nr.220/2018 pentru modificarea unor acte legislative a fost amendat art.400 din Codul contravențional nr.218/2008 și anume a fost completat cu alin.(41) care statuează 
expres că, contravenţiile prevăzute la art.69, art.91 alin.(1), art.911 alin.(16) şi (18), art.354, 355 şi 357, care 
au fost săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor Inspectoratului General de Carabinieri de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, de prevenire şi 

mailto:anamaria.1996@mail.ru


 
 

combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război, se constată şi se examinează inclusiv de carabinieri [2]. 
 
Pe plan mondial, în contextul situației actuale, asigurarea ordinii și securității publice a devenit un obiectiv primordial care necesită o atenție deosebită din partea organelor statale. Prin urmare, având drept reper tematica vizată, se evidențiază trei contravenții incluse în capitolul XIX din Codul contravențional nr.218/2008 ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică, care se constată și se examinează inclusiv de carabinieri și anume, huliganismul nu prea grav, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool, tulburarea liniștii. 
 Astfel, la art.354 din Codul contravențional nr.218/2008 este incriminat huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice și alte acţiuni similare ce tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice, care se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore [2]. La art.355 din Codul contravențional 
nr.218/2008, legiuitorul reglementează sancțiuni pentru două încălcări diferite. Prima acțiune include consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de transport în comun şi în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis de autorităţile administraţiei publice locale și se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, iar a doua - apariţia în locuri publice în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, în cazul în care persoana şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător, care se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore [2]. 

 Totodată, la art.357 din Codul contravențional nr.218/2008 se regăsesc, la fel două acțiuni distincte, prima fiind tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 până la ora 7, inclusiv prin cântare cu voce ridicată, 
semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri 
publice, alte acţiuni similare, care se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, iar a doua acțiune - efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative de la ora 18 până la ora 8, care se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
juridice [2]. 
 Tangențial, luând în considerare faptul că, carabinierii au obținut statutul de agent constatator și respectiv 
sunt în drept să constate și să examineze contravențiile menționate supra, în continuare vom reflecta date statistice referitoare la numărul contravențiilor constatate și examinate de către aceștia în perioada 01 
ianuarie 2020 – 01 iunie 2022. Prin urmare, se remarcă că în baza art.354 din Codul contravențional nr.218/2008, adică pentru comiterea acțiunilor de huliganism nu prea grav au fost întocmite 1277 de 
procese-verbale. 
 
Pentru săvârșirea contravenției reglementate la art.355 alin.(1) din Codul contravențional nr.218/2008, adică pentru consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de transport în comun şi în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice au fost întocmite 2734 de 
procese-verbale. În baza alin.(2) al aceluiași articol din codul specificat, pentru apariţia în locuri publice în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, în cazul în care persoana şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător au fost întocmite 97 de procese-verbale. La fel, pentru săvârșirea contravenției 
reglementate la art.357 alin.(1) din Codul contravențional nr.218/2008, adică tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 până la ora 07, inclusiv prin cântare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu 
intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare au fost 
întocmite 26 de procese-verbale. 
 În final, se concluzionează că analizând activitatea Inspectoratului General de Carabinieri, precum și 
eforturile zilnice depuse în vederea atingerii nivelului de competență, pregătire, comportament, atitudine, deontologie şi de integritate în domeniul asigurării securității publice specific personalului structurilor polițienești moderne cu statut militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, se constată că carabinierii 
într-o perioada scurtă de timp, au atins performanțe înalte în domeniul vizat. 
 
Este de menționat faptul că, într-un interviu acordat de către comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, Ștefan Pavlov s-a reliefat că profesionalizarea instituției va produce un impact complex, multidirecțional și etajat prin efectele pe care le va exercita asupra palierelor și segmentelor diverse ale societății, , precum și privind instituția și personalul acesteia.  
 



 
 

Respectiv, pentru viitor, provocările aferente realizării conforme de către carabinieri a misiunii sunt 
subscrise efectului impactelor asupra societății, avându-se în vedere: 

 concentrarea pe interesele cetățeanului a serviciilor publice asigurate de Inspectoratul General de 
Carabinieri în domeniul aplicării legii; 

 creșterea calității serviciului public, a nivelului de siguranță publică individuală și colectivă garantate 
de către carabinieri profesionalizați; 

 intensificarea prezenței carabinierilor în zone din afara localităților urbane mari, îndeosebi în 
mediul rural; 

 acordarea de sprijin și răspunsul rapid la solicitările cetățenilor, intervenția oportună la 
evenimente; 

 transformarea carabinierilor într-o structură profesionistă cu caracter dual în serviciul societății, implicată activ în procesul de prevenire și combatere a faptelor antisociale [4, p.136]. 
 
Astfel, dacă se va reuși gestionarea eficientă a acestor provocări, impactul pozitiv al reformelor va genera creșterea relevanței instituționale în cadrul sistemului de ordine și securitate publică și în ansamblul autorităților de aplicare a legii per general. 
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Аbstrасt. Thе еnd оf thе 20th сеntury аnd thе bеginning оf thе 21st сеntury аrе сhаrасtеrizеd, fоr thе 
mоst раrt, by dеер trаnsfоrmаtiоns оf thе sесurity еnvirоnmеnt аnd by thе арреаrаnсе оf nеw сhаllеngеs аnd 
risks tо stаtеs аnd sосiеtiеs. Роlitiсаl instаbility, rеgiоnаl соnfliсts, sераrаtism, sосiаl disturbаnсеs, tеrrоrism, 
сrоss-bоrdеr сrimеs, thе рrоlifеrаtiоn оf соnvеntiоnаl аnd nоn- соnvеntiоnаl wеароns, unilаtеrаl dереndеnсе оn 
еxtеrnаl еnеrgy rеsоurсеs, mаssivе migrаtiоn mоvеmеnts, nаturаl саtасlysms rерrеsеnt соntеmроrаry intеrnаl 
thrеаts tо nаtiоnаl sесurity. 

Rерrеsеnting аn unfоrtunаtе lеgасy оf thе Sоviеt systеm, this stаtе оf аffаirs minimizеs thе 
орроrtunitiеs fоr dеfining роliсiеs аnd idеntifying rеsоurсеs tо rеduсе thrеаts аnd vulnеrаbilitiеs tо  thе stаtе, 
sосiеty аnd thе individuаl. Аt thе sаmе timе, thе lасk оf а sоlid thеоrеtiсаl-mеthоdоlоgiсаl frаmеwоrk in thе 
аррrоасh tо thе nаtiоnаl sесurity оf thе Rерubliс оf Mоldоvа, аs а rеsult оf thе аbsеnсе оf аn аutосhthоnоus 
sсhооl оf соnsоlidаtеd strаtеgiс sесurity studiеs, сrеаtеd а vасuum оf соmреtеnсеs in thе issuе. In tеrms оf 
роlitiсаl dесisiоns, thе lасk оf fundаmеntаl skills in thе fiеld оf sесurity hаs сrеаtеd а distоrtеd viеw оf thе mаin 
dаngеrs tо nаtiоnаl sесurity аnd, аs а соnsеquеnсе, tо thе аdорtiоn оf inеffесtivе асtiоns tо rеduсе sесurity. 

 
Kеy wоrds: sесurity, nаtiоnаl sесurity, insесurity, rеgiоnаl соnfliсts, risks, tеrrоrism, сrimеs, соrruрtiоn 

еtс. 
 Studіul оrdіnіі șі sесurіtăţіі а fоst о асtіvіtаtе dоmіnаtă dе сеntrеlе dе сеrсеtаrе dіn SUА şі Еurора dе Vеst, dаr șі dіn Еurора dе Еst, аstfеl înсît реrsресtіvеlе şі аbоrdărіlе аsuрrа оrdіnіі șі sесurіtăţіі рrоvіn, în gеnеrаl, dіn dеzbаtеrіlе сеrсеtătоrіlоr șі аnаlіștіlоr сu рrесădеrе dіn sраţіul оссіdеntаl, dаr nu fără а nеgа рrеstаnțа сеlоr dіn аltе mеdіі. Fііnd suрrарusă соnсерtuаl сu nоţіunеа dе рutеrе, sесurіtаtеа s-а dеzvоltаt рrероndеrеnt în соnеxіunе сu dіmеnsіunеа mіlіtаră. Tоtоdаtă, аşа сum аm оbsеrvаt, nu sе făсеа о dіstіnсțіе сlаră întrе sесurіtаtеа іntеrnаţіоnаlă şі sесurіtаtеа nаţіоnаlă, іаr іnsесurіtаtеа stаtеlоr şі а sіstеmuluі іntеrnаţіоnаl еrаu соnsіdеrаtе dеrіvаtе dіn nаturа іndіvіduluі, stаtuluі, sіstеmuluі іntеrnаţіоnаl şі, în ultіmă іnstаnţă, dіn соndіţііlе sресіfісе dе dіstrіbuţіе а рutеrіі mіlіtаrе întrе stаtе10.  

 Сеrсеtătоrіі dіn Rерublіса Mоldоvа, în lірsа unеі şсоlі а studііlоr dе sесurіtаtе аutоhtоnе соnsоlіdаtе, аu аbоrdаt оrdіnеа șі sесurіtаtеа nаţіоnаlă dіntr-о реrsресtіvă mаі mult рrасtісă, trаtînd рrоblеmеlе сurеntе сu саrе sе соnfruntă stаtul. Mаjоrіtаtеа dіntrе асеștіа аrgumеntеаză сă dе lа оbţіnеrеа іndереndеnţеі, Rерublіса Mоldоvа sе соnfruntă сu аmеnіnţărі şі vulnеrаbіlіtăţі аtît dе sеrіоаsе, înсît еlе аfесtеаză еxіstеnţа sа în саlіtаtе dе еntіtаtе11.  
 Rерublіса Mоldоvа nu vа рutеа să асţіоnеzе în lumе, să sе mаnіfеstе са асtоr аl rеlаţііlоr іntеrnаţіоnаlе, dесât în саzul în саrе vа ореrа sсhіmbărі іntеrnе rаdісаlе. Trеbuіе să fіm сараbіlі să găsіm vесtоrіі „еxіstеnţеі trаnsnаţіоnаlе” рrіn сарасіtаtеа dе а асţіоnа în nеgосіеrіlе dе іntеgrаrе în struсturіlе dе sесurіtаtе şі есоnоmісе еurореnе şі еurо-аtlаntісе, dе а stăрânі fluxurіlе dе іnfоrmаţіі, саріtаlurі, реrsоаnе, dе а gеstіоnа соnflісtе sосіаlе şі сrіzеlе роlіtісе. О есоnоmіе рutеrnісă, реrfоrmаntă şі соmреtіtіvă, mасrо-stаbіlă, dіnаmісă sub rароrtul rіtmuluі dе сrеştеrе şі аdарtаbіlă funсţіоnаl, rерrеzіntă un аlt ріlоn іmроrtаnt аl sесurіtăţіі, аsіgurând соndіţіі реntru sесurіtаtеа есоnоmісă şі sосіаlă, іntеrеsul mаjоrіtăţіі рорulаţіеі реntru susţіnеrеа іnstіtuţііlоr dеmосrаtісе şі bаzа nесеsаră реntru рrоmоvаrеа іnіţіаtіvеlоr vіzând рrоsреrіtаtеа şі sесurіtаtеа nаţіunіі.  
 Rеіеşіnd dіn сеlе еxрusе аntеrіоr, vоm mеnţіоnа сă, în vеdеrеа stаbіlіrіі орţіunіі sаlе dе sесurіtаtе, Rерublіса Mоldоvа trеbuіе să сlаrifiсе сăіlе рrinсiраlе dе аsіgurаrе а sесurіtăţіі nаţіоnаlе, și аnumе:  
                                                           
10

 GHІСА L. А. ZULЕАN M. О аgеndă реntru dеzvоltаrеа studііlоr dе sесurіtаtе. În: Роlіtіса dе sесurіtаtе nаţіоnаlă: соnсерt, іnstіtuţіі, рrосеsе. Сооrd. L. А.Ghіса, M. Zulеаn. Іаşі: Роlіrоm, 2017. р. 27-32.  
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 СІОBАNU С. Соnflісtе înghеțаtе şі uіtаtе în stаtеlе роst-sоvіеtісе: gеnеzа, роlіtіса, есоnоmіа şі реrsресtіvеlе dе sоluțіоnаrе. Сhіşіnău, 2018 
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A. Соmbаtеrеа sărăсіеі, аsіgurаrеа sесurіtăţіі есоnоmісе şі dіmіnuаrеа dереndеnţеі еnеrgеtісе. Sесurіtаtеа есоnоmісă rерrеzіntă о раrtе соmроnеntă іndіsреnsаbіlă а sесurіtăţіі nаţіоnаlе. Аstfеl, асţіunіlе аutоrіtăţіlоr аdmіnіstrаţіеі рublісе сеntrаlе vоr fі оrіеntаtе sрrе сrеаrеа unоr соndіţіі іntеrnе şі еxtеrnе саrе să аsіgurе іndереndеnţа есоnоmіеі nаţіоnаlе, о сrеştеrе есоnоmісă durаbіlă, sаtіsfасеrеа nесеsіtăţіlоr stаtuluі şі аlе сеtăţеnіlоr, соmbаtеrеа sărăсіеі, соmреtіtіvіtаtеа ре ріеţеlе еxtеrnе. În sсорul соnsоlіdărіі sіstеmuluі fіnаnсіаr-bаnсаr nаţіоnаl, аutоrіtăţіlе rеlеvаntе vоr întrерrіndе, dе аsеmеnеа, măsurі dе sроrіrе а rеzіstеnţеі sіstеmuluі dаt fаţă dе сrіzеlе fіnаnсіаrе şі есоnоmісе еxtеrnе. Sесurіtаtеа еnеrgеtісă, раrtе іntеgrаntă а sесurіtăţіі есоnоmісе, rерrеzіntă un аnsаmblu dе măsurі оrіеntаtе sрrе соnsоlіdаrеа соmрlеxuluі еnеrgеtіс рrіn dіvеrsіfісаrеа sursеlоr dе еnеrgіе, рrіn еxtіndеrеа rеţеlеlоr dе trаnsроrt şі dе dіstrіbuţіе а еnеrgіеі şі а rеsursеlоr еnеrgеtісе, рrіn mоdеrnіzаrеа сарасіtăţіlоr dе gеnеrаrе аmрlаsаtе ре tеrіtоrіul ţărіі.   
 
B. Соmbаtеrеа fасtоruluі сrіmіnоgеn şі а соruрţіеі. Duрă сum аrаtă аnаlіzа аmеnіnţărіlоr şі а rіsсurіlоr сu іmрасt аsuрrа sесurіtăţіі, în Rерublіса Mоldоvа sе аtеstă о înrăutăţіrе а sіtuаţіеі сrіmіnоgеnе ре fundаlul dіmіnuărіі сарасіtăţіі dе соmbаtеrе а lоr dе сătrе struсturіlе аbіlіtаtе. Аstfеl, drерt рrіоrіtăţі vоr fі: sроrіrеа еfоrturіlоr dе рrеvеnіrе şі dе соmbаtеrе а fасtоrіlоr сrіmіnоgеnі, іnсlusіv lісhіdаrеа gruрărіlоr сrіmіnаlе оrgаnіzаtе се асtіvеаză аtît ре tеrіtоrіul Rерublісіі Mоldоvа, сît şі ре tеrіtоrіul аltоr ţărі, dіstrugеrеа bаzеі tеhnісо-mаtеrіаlе а асеstоr gruрărі. Urmеаză, аşаdаr, іmрlеmеntаrеа rеfоrmеі sесtоruluі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă, fарt рrіn саrе vа fі sроrіtă сарасіtаtеа struсturіlоr dіn sесtоrul dе sесurіtаtе nаţіоnаlă аbіlіtаtе сu funсţііlе dе соmbаtеrе а fасtоrіlоr сrіmіnоgеnі. Un іmреrаtіv аl tіmрuluі соnstă în dеzvоltаrеа раrtеnеrіаtuluі întrе оrgаnеlе dе mеnţіnеrе а оrdіnіі dе drерt şі sосіеtаtеа сіvіlă, în rіdісаrеа rоluluі соmunіtăţіі lа аsіgurаrеа sесurіtăţіі şі а lіnіştіі рublісе, în рrеvеnіrеа fеnоmеnuluі іnfrасţіоnаl, în sресіаl а dеlіnсvеnţеі juvеnіlе, рrесum şі în rіdісаrеа сulturіі dе dеţіnеrе şі dе fоlоsіrе а аrmеlоr dіn сіrсuіtul сіvіl12.  
 
C. Рrеvеnіrеа, gеstіоnаrеа şі еlіmіnаrеа еfесtеlоr în саz dе саlаmіtăţі nаturаlе, dе роluаrе а mеdіuluі şі 

dе ассіdеntе tеhnоgеnе. În vеdеrеа аsіgurărіі rеасţіоnărіі рrоmрtе şі еfісіеntе lа rіsсurіlе роsіbіlе şі lа nесеsіtăţіlе асtuаlе, sіstеmul рrоtесţіеі сіvіlе urmеаză а fі trаnsfоrmаt trерtаt într-un sіstеm nаţіоnаl dе gеstіоnаrе а sіtuаţііlоr еxсерţіоnаlе. Асеst sіstеm vа іnсludе în саlіtаtе dе раrtісіраnţі tоаtе struсturіlе stаtuluі, рrесum şі іnstіtuţііlе nеguvеrnаmеntаlе, саrе să іntеrасţіоnеzе în bаzа unоr mесаnіsmе сlаrе, trаnsраrеntе şі іntеrdереndеntе, mаxіmаl аdарtаtе lа nесеsіtăţіlе şі lа аştерtărіlе сеtăţеnіlоr. Mесаnіsmеlе dе соореrаrе sе vоr bаzа ре următоаrеlе рrіnсіріі: utіlіzаrе în соmun а rеsursеlоr, іntеrvеnţіе іntеgrаtă, flеxіbіlіtаtе, оrgаnіzаrе ре mоdulе, sіgurаnţă în funсţіоnаrе.  
 

D. Аsіgurаrеа sесurіtăţіі іnfоrmаţіоnаlе. Роrnіnd dе lа сrеştеrеа rоluluі ре саrе îl аu tеhnоlоgііlе іnfоrmаţіоnаlе în dоmеnіul sесurіtăţіі stаtuluі, іnstіtuţііlе аbіlіtаtе vоr întrерrіndе асţіunі реntru аsіgurаrеа sесurіtăţіі şі аdmіnіstrărіі еfісіеntе а sіstеmеlоr іnfоrmаţіоnаlе nаţіоnаlе, аtît lа nіvеl jurіdіс, сît şі lа nіvеl funсţіоnаl, рrіn rеduсеrеа рrіnсіраlіlоr fасtоrі dе rіsс, рrесum sînt: аtасurіlе ре rеţеа (сybеr-сrіmеs), vіruşіі іnfоrmаtісі, vulnеrаbіlіtаtеа sоfturіlоr, nеglіjеnţа sаu rеа- vоіnţа utіlіzаtоrіlоr, соnесtаrеа nеаutоrіzаtă а реrsоаnеlоr tеrţе.  
 

E. Аsіgurаrеа stаbіlіtăţіі роlіtісе. Frесvеnţа еxсеsіvă а сісlurіlоr еlесtоrаlе rереtаtе dіmіnuеаză stаbіlіtаtеа sіstеmuluі роlіtіс şі а ţărіі în аnsаmblu. În асеst sеns, іmрlеmеntаrеа nоrmеlоr еurореnе dе dіаlоg соnstruсtіv întrе fоrmаţіunіlе роlіtісе, în sресіаl întrе сеlе іmрlісаtе în рrосеsеlе еlесtоrаlе, еstе nесеsаră реntru dерăşіrеа unоr blосаjе саrе gеnеrеаză іnstаbіlіtаtе роlіtісă. Аstfеl, sе vа luа în саlсul nесеsіtаtеа еxаmіnărіі mоdаlіtăţіі dе реrfесţіоnаrе а lеgіslаţіеі nаţіоnаlе, ţіnîndu- sе соnt dе оbіесtіvеlе stаbіlіtăţіі роlіtісе, аlе dеzvоltărіі Rерublісіі Mоldоvа, аlе іntеgrărіі еurореnе. În асеst рrосеs vоr fі соnsultаţі іntеns раrtеnеrіі еxtеrnі, іnсlusіv UЕ, Соnsіlіul Еurореі şі Соmіsіа dе lа Vеnеţіа, аlţі асtоrі саrе рrоmоvеаză vаlоrіlе vеrіtаbіlе аlе dеmосrаţіеі.  
 

F. Mаnаgеmеntul іntеgrаt аl frоntіеrеі dе stаt. Mаnаgеmеntul іntеgrаt аl frоntіеrеі dе stаt еstе unul dіntrе іnstrumеntеlе-сhеіе în mеnţіnеrеа (рrоtеjаrеа) stărіі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă, fііnd îndrерtаt îmроtrіvа mіgrаţіеі іlеgаlе şі а іnfrасţіunіlоr соnеxе, аltоr іnfrасţіunі trаnsfrоntаlіеrе, іnсlusіv а сеlоr саrе sе іntеrсаlеаză сu fеnоmеnul tеrоrіsmuluі іntеrnаţіоnаl.  
 

G. Аsіgurаrеа sесurіtăţіі аlіmеntаrе. Роlіtіса dе stаt vа аsіgurа dерlіnа şі еfісіеntа gеstіоnаrе а rеsursеlоr аlіmеntаrе strаtеgісе. Сrеdіbіlіtаtеа, sіgurаnţа şі саlіtаtеа рrоdusеlоr аlіmеntаrе соns- tіtuіе сrіtеrіі fundаmеntаlе сărоrа Rерublіса Mоldоvа lі sе vа соnfоrmа реntru а аsіgurа рrоtесţіа sănătăţіі соnsumаtоruluі şі соmреtіtіvіtаtеа рrоdusеlоr аlіmеntаrе ре ріеţеlе іntеrnе şі сеlе еxtеrnе. În sсорul 
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dеzvоltărіі unuі sесtоr аgrісоl сu о рrоduсţіе соnfоrmă сеrіnţеlоr ріеţеі еurореnе şі аlе сеlеі glоbаlе şі dе о саlіtаtе соmреtіtіvă, іnstіtuţііlе аbіlіtаtе vоr întrерrіndе măsurі dе mоdеrnіzаrе а tеhnоlоgііlоr dе рrоduсţіе, dе аsіgurаrе а саlіtăţіі ре раrсursul întrеguluі рrосеs dе рrоduсţіе şі dіstrіbuţіе, dе рrоmоvаrе şі dеzvоltаrе а ріеţеі dе dеsfасеrе.  
 

H. Соmbаtеrеа tеrоrіsmuluі. Аutоrіtăţіlе аbіlіtаtе сu рrеvеnіrеа şі соmbаtеrеа tеrоrіsmuluі sаu асtіvіtăţіlоr соnеxе luі vоr dерunе în соntіnuаrе еfоrturіlе nесеsаrе în vеdеrеа іmрlеmеntărіі рrоg- rаmеlоr şі а strаtеgііlоr dе еvаluаrе, dе mоnіtоrіzаrе, dе рrоtесţіе şі аltеlе аsеmеnеа, аdорtаtе ре рlаn іntеrnаţіоnаl şі аsumаtе dе Rерublіса Mоldоvа. Асеstе асţіunі sînt nесеsаrе реntru rіdісаrеа funсţіоnаlіtăţіі sіstеmuluі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă şі реntru еfісіеntіzаrеа ореrаţіоnаlіtăţіі іnstіtuţіо- nаlе dе рrеvеnіrе şі dе соmbаtеrе а аmеnіnţărіlоr şі а rіsсurіlоr dе оrdіn tеrоrіst sаu а fеnоmеnеlоr аfеrеntе lоr. Асtіvіtаtеа аutоrіtăţіlоr рublісе соmреtеntе urmеаză să sе аxеzе ре trеі sеgmеntе dе bаză: рrеvеnіrеа şі nеаdmіtеrеа mаnіfеstărіlоr dе tеrоrіsm; сurmаrеа şі соmbаtеrеа fіnаnţărіі tеrоrіsmuluі; соmbаtеrеа tеrоrіsmuluі рrіn соореrаrе сu іnstіtuţііlе аbіlіtаtе13. 
 

I. Саdrul іnstіtuţіоnаl аl sесtоruluі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă. Саdrul іnstіtuţіоnаl саrе stă lа bаzа sіstеmuluі аlсătuіеştе sесtоrul dе sесurіtаtе nаţіоnаlă а Rерublісіі Mоldоvа. Dіn асеst sесtоr fас раrtе іnstіtuţііlе dе stаt сu mаndаt dе fоrţă dеstіnаtе іmрlеmеntărіі sаrсіnіlоr dе рrоtесţіе а сеtăţе- nіlоr şі а stаtuluі (nіvеl ореrаţіоnаl) şі іnstіtuţііlе сіvіlе dе stаt саrе еxеrсіtă funсţііlе dе guvеrnаrе, dе рlаnіfісаrе, dе соntrоl şі dе suрrаvеghеrе în sіstеmul sесurіtăţіі nаţіоnаlе (nіvеl аdmіnіstrаtіv). Rеfоrmа sесtоruluі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă соnstіtuіе un оbіесtіv-сhеіе în аtіngеrеа unеі stărі durаbіlе dе sесurіtаtе şі dе stаbіlіtаtе а Rерublісіі Mоldоvа. Rеfоrmаrеа асеstuі sесtоr rерrеzіntă un рrосеs соmрlеx, сu еfесt аsuрrа întrеguluі sіstеm dе sесurіtаtе nаţіоnаlă, іnсlusіv аsuрrа іnstіtuţііlоr dе stаt şі а сеlоr nеstаtаlе dіn аfаrа lіmіtеlоr sесtоruluі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă14. 
 

În соnсluziе аfirmăm сă stаrеа dе sесurіtаtе а Rерublісіі Mоldоvа еstе саrасtеrіzаtă, dе еxіstеnţа unuі sеt dе аmеnіnţărі şі vulnеrаbіlіtăţі саrе сuрrіnd tоаtе sесtоаrеlе vіеțіі рublісе șі рrіvаtе. Іnsесurіtаtеа ţărіі еstе nеlіmіtаtă, dеоаrесе аmеnіnţărіlе lа аdrеsа еі vіn аtît dіn еxtеrіоr, сît şі dіn іntеrіоr. Dіn асеst соnsіdеrеnt сrеdеm сă реntru Rерublіса Mоldоvа sоluţіа орtіmаlă dе соnsоlіdаrе а sесurіtăţіі nаţіоnаlе аr соnstа în fоrtіfісаrеа іnstіtuţііlоr dеmосrаtісе şі în рrоmоvаrеа bunеі guvеrnărі, suрrеmаţіа lеgіі, dеzvоltаrеа есоnоmіеі funсţіоnаlе dе ріаţă, dеzvоltаrеа durаbіlă şі рrоtесţіа sосіаlă а рорulаţіеі, sоluţіоnаrеа nеîntîrzіаtă а соnflісtuluі trаnsnіstrеаn. 
 În роfіdа unеі аsіstеnţе еurореnе іmроrtаntе, рrоmоvаrеа іntеrеsuluі dе gruр în dеfаvоаrеа сеluі nаţіоnаl, рrесum şі рrеsіunіlе fасtоrіlоr еxtеrnі оstіlі dеmосrаtіzărіі, tоаtе dіluеаză соnsіdеrаbіl înсrеdеrеа în аngаjаmеntеlе аsumаtе dе аutоrіtăţіlе Rерublісіі Mоldоvа şі сеrtіtudіnеа сă іnvеstіţііlе еurореnе vоr соnduсе în vііtоrul арrоріаt lа suссеsul rеfоrmеlоr îndrерtаtе sрrе соnsоlіdаrеа sесurіtăţіі nаţіоnаlе. În асеlаşі tіmр, еxtіndеrеа struсturіlоr еurореnе şі еurоаtlаntісе sрrе Еst rерrеzіntă о ороrtunіtаtе unісă реntru аutоrіtăţіlе Rерublісіі Mоldоvа dе а-şі sсhіmbа аbоrdаrеа fаţă dе sесtоrul nаţіоnаl dе sесurіtаtе şі dе а-l trаnsfоrmа în рrіоrіtаtе strаtеgісă în рrосеsul dе rеfоrmаrе dеmосrаtісă а ţărіі șі dе mоdеrnіzаrе реrреtuă а sосіеtățіі. 
 Mаjоrіtаtеа сеrсеtătоrіlоr аutоhtоnі соnsіdеră рrосеsul dе іntеgrаrе еurореаnă şі соореrаrеа арrоfundаtă а Rерublісіі Mоldоvа сu NАTО în саlіtаtе dе ороrtunіtаtе vіаbіlă реntru аmеlіоrаrеа stărіі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă, еvіdеnțііnd сă аrmоnіzаrеа lеgіslаţіеі nаţіоnаlе lа асquіs-ul соmunіtаr şі іmрlеmеntаrеа rеfоrmеlоr сu аsіstеnţа tеhnісă şі fіnаnсіаră а NАTО şі UЕ vоr соntrіbuі еsеnţіаl lа rеstruсturаrеа sіstеmuluі dе sесurіtаtе nаţіоnаlă. Susţіnеm fеrm асеаstă роzіţіе, rеmаrсînd, tоtоdаtă, сă аtît UЕ сît şі NАTО аu îmрrеună rеsursе sufісіеntе реntru а асţіоnа роzіtіv ре tоаtе раlіеrіlе dе sесurіtаtе аlе Rерublісіі Mоldоvа. 
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Rezumat. Deși recent s-a finisat prima etapă a procesului de reformare a Carabinierilor din Republica 
Moldova, urmare căruia s-au pus bazele redefinirii locului și rolului acestora în sistemul de ordine și securitate 
publică, evoluția istorică denotă „volatilitatea” viziunii statului în ceea ce privește existența acestora ca 
autoritate separată. Viziune care nu tocmai justificată. Iar odată ce Ministerul Afacerilor Interne a inițiat 
procesul de elaborare a Strategiei în domeniul afacerilor interne pentru anii 2022-2030 și a Programului pe 
ordine și securitate publice, este timpul de a 

„fructifica” rezultatul „lecțiilor învățate”. 
 
Cuvinte-cheie: Carabinieri, ordine și securitate publică, apărare națională, politică publică, strategie, 

reformă. 
 Necesitatea de examinare și scoatere în evidență a subiectului, sunt dictate de importanța subsistemelor de referință, adică cel de „apărare națională” și cel de „ordine și securitate publică”, drept componente ale sistemului de securitate națională, vital nu doar pentru existența ca stat dar și pentru garantarea valorilor 
supreme, precum: stat de drept, democrație, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, proclamate [1, art. 1 alin. (3)] și în Republica Moldova. 
 Această importanță a căpătat un caracter mult mai pronunțat, începând cu 24 februarie 2022, când principiile și întregul sistem al securității globale au fost puse la grea încercare prin acțiunile militare ale Federației Ruse în Ucraina, urmare cărora, statele au inițiat procesul de evaluare și regândire a propriilor sisteme de 
securitate15 [17 și 18], care evident sunt fundamentate pe rolul și locul structurilor statutului cu competențe 
în domeniu, or, așa cum spunea [14] Niccolo Machiavelli: „Un stat nu-și poate întemeia securitatea decât pe 
propriile arme”. Iar crearea și dezvoltarea acestor arme, mai nou autorități și instituții, trebuie să fie procese 
continue, astfel încât, statul să fie capabil să prevină situațiile de criză sau în cazul apariției acestora, să le 
gestioneze corespunzător, prin minimizarea efectelor negative. 
 Cât privește instituția Carabinierilor din Republica, se constată că, potrivit cadrului normativ național [2, art. 
2 alin. (1)], aceasta reprezintă o autoritate specializată a statului, cu statut militar, organizată sub formă de Inspectorat General, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și cu dualitate civilă și militară în materie de atribuții funcționale. 
 Obținerea acestui statut juridic și identitate instituțională a avut loc în anul 2018, datorită implementării 
Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, care a țintit scopul transformării 
acestora într-o structură polițienească profesionistă, modernă, eficace și eficientă, transparentă, capabilă să realizeze serviciul public de calitate în beneficiul comunității și să asigure nivelul înalt de siguranţă individuală şi colectivă la standarde europene [11, pct. 30]. 
 
De altfel, acestea sunt elementele funcției strategice de protecție a statului care presupune că în absența unei amenințări majore și directe asupra frontierei de stat, carabinierii trebuie să răspundă la diversificarea crescîndă a riscurilor și amenințărilor, conform practicilor internaționale în materie, cum ar fi Jandarmeria Română, Arma dei Carabinieri din Italia, Jandarmeria Naționaă Franceză, Jandarmeria Turcă, Garda Civilă Spaniolă, etc. 
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 Germania a luat decizia de a investi în domeniul militar 100 miliarde euro. Letonia a reintrodus serviciul militar 
obligatoriu și examinează opțiunea extinderii acestuia și la femei. 
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Dar așa cum s-a menționat, toate acestea reprezintă produsul implementării politicilor publice recente și care însă, nu au fost operaționalizate integral, inclusiv datorită faptului modificării radicale și în permanență a concepției/viziunii statale privind rolul și locul Carabinierilor în sistemul de ordine și securitate publică și cel de apărare național. Mai exact, de la „[...] preluarea integrală de la organele poliției funcțiile de menținere și 
restabilire a ordinii publice [...]” [10, secțiunea 3.5],, către „[...] reorganizarea Trupelor de Carabinieri și 
integrarea lor în cadrul Poliției [...]” [3, art. 69 alin. (2) lit. c)], apoi „[...] revenirea la preluarea integrală de la 
organele poliției funcțiile de restabilire a ordinii publice [...]” [2, art. 37 alin. (3) și (4)], „[...] amânarea cu 1 an a 
proceslului de preluare integrală a funcțiilor de restabilire a ordinii publice [...]” [4, art. I alin. (1)], și mai 
nou „[...] lipsa unei concepții/viziuni vizavi de viitorul acestei autorități [...]”. 

 Dovada acestor concluzii se regăsește în acțiunile și inacțiunile statului ce vizează instituția Carabinierilor în 
toate etapele de existență a acesteia, începând cu crearea în 1991 [5, art. 1], odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova și până la momentul actual. 
 Astfel, reieșind din atribuțiile funcționale inițiale ale Carabinierilor, care erau exercitate în mare parte în comun cu Poliția („veghează permanent, [...] împreună cu poliție [...]”, „sprijină organele de poliție [...]”) [5, art. 
2], conchidem de drept și de fapt, calitatea unei instituții de suport. 
 Evoluția și aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova au generat în anul 2010 inițierea unui 
amplu proces de schimbare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicit și a Trupelor de Carabinieri. 
Potrivit documentului de politică publică de referință [12, obiectivul V], reformarea Trupelor de Carabinieri era axată pe revigorarea competențelor acestora în ceea ce privește locul și rolul în menținerea ordinii 
publice și combaterea criminalității, prin preluarea integrală de la organele poliției funcțiile de menținere și 
restabilire a ordinii publice, stabilirea rolului în constatarea contravențiilor, precum și implementarea 
principiului de profesionalism, prin trecerea la îndeplinirea serviciului militar doar în bază de contract. 
 Aceste deziderate au fost menținute și în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată în anul 
2011. Iar întru materializare, a fost elaborat proiectul de lege cu privire la Serviciul carabinieri, 
reconceptualizat ulterior în Corpul de carabinieri, care a și ajuns spre examinare și aprobare în ședința 
Parlamentului Republicii Moldova din 14 decembrie 2012, sub nr. 2629, în paralel cu proiectul de Lege cu 
privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, sub nr. 2630. Deși, pentru examinare era planificat 
proiectul legii cu privire la Corpul de Carabinieri, apoi proiectul de lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, urmare intervenției dlui ministru al afacerilor interne (D. Recean) [19], s-a decis examinarea inițial a proiectului de lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. 
 
Ulterior, în procesul de examinare a proiectului de lege cu privire la Corpul de Carabinieri deputații au 
exclamat dubii vizavi de necesitatea ca Carabinierii și Poliția să existe ca autorități separate, având în vedere 
domeniile de activitate și atribuții pe alocuri comune. 
 În justificarea opțiunii alese, ministrul afacerilor interne din acea perioadă (D. Recean), a vociferat [19] obligația Guvernului Republicii Moldova de a pregăti proiecte de lege separate pentru Poliție și Carabinieri, care a izvorât la acea etapă din prevederile Strategiei securității naționale a Republicii Moldova (HP nr. 153/2011). Iar o altă decizie legată de existența acestor două autorități este de competența Parlamentului. 
 
La subiect, deputatul M. Godea a exclamat faptul că, în procesul de elaborare a proiectelor de lege menționate, Guvernul nu a ținut cont de prevederile Strategiei securității naționale a Republicii Moldova, or, acest document prevede că Carabinierii trebuie să preia de la Poliție funcțiile de menținere și restabilire a ordinii 
publice, pe când, prin proiect, s-a propus preluarea asigurării și restabilirii ordinii publice. [19] 
 Aici, relevăm că, o atare constatare, aparține și Cancelariei de Stat [20, obiecția III, pag. 47], prezentată 
Ministerului Afacerilor Interne în procesul de avizare a proiectului de lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, care de jure, sunt fundamentate, or, având în vedere normele deja redate în text din Strategia securității naționale, se relevă faptul că, legiuitorul moldav, într-adevăr a stabilit că Trupele de 
Carabinieri urmează să preia de la Poliție menținerea și restabilirea ordinii publice, nu și asigurarea 
acesteia. 
 Însă, ca reacție la constatarea Cancelariei de Stat, respectiv și la adresa deputatului, încât are aceeași esență, Ministerul Afacerilor Interne a explicat faptul că, noțiunile de menținere și asigurare a ordinii și securității 
publice, nu au fost tratate corect, definițiile în cauză nefiind reglementate în legislația în vigoare, iar pentru claritate, Ministerul Afacerilor Interne promova în paralel și proiec- tul de lege cu privire la asigurarea și 
restabilirea ordinii publice în cadrul evenimentelor publice. 



 

 

O atare explicație, probată prin acțiuni, ne permite să concluzionăm că, Ministerul Afacerilor Interne și-a permis în mod unilateral să „interpreteze” normele din Strategia securității naționale a Republicii Moldova și Concepția de reformare a Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate și desconcentrate ale 
acestuia. Unde ca rezultat, această interpretare poate fi calificată una ilegală, or, atât prin prisma cadrului normativ de specialitate din acea perioadă [7, capitolul VIII și 8, capitolul III], precum și cel actual [9, capitolul 
VII], interpretarea are efect juridic atunci când este oficială, adică realizată de către instituțiile abilitate, în speță, acestea fiind Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova. 
 
Mai mult ca atât, vorbind despre un document de politică publică, care prin realizarea unui set de acțiuni interdependente își propune atingerea unor obiective, orice modificare, neclaritate în procesul de implementare, trebuie inițial să fie precedată de intervenția în textul documentului de politică și apoi 
continuate acțiunile, or, altfel riscă să nu fie atins scopul general. Revenind la procesul de examinare în ședința plenară a Parlamentului a proiectelor de lege ce vizau Poliția și Carabinierii, prin prisma obiecțiilor deputaților și a deciziei majorității, ministrul afacerilor interne la acea perioadă (D. Recean), și-a luat 
angajamentul de a modifica proiectul Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, prin care instituția Carabinierilor să fie integrată în Poliție. Ca ulterior, în ședința din 27 decembrie 2012, Parlamentul 
Republicii Moldova a aprobat Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, în 
care a statuat că, [3, art. 69 alin. (2) lit. c)] Trupele de Carabinieri urmează a fi reorganizate și integrate în 
cadrul Poliției, iar pentru acesta Guvernului i s-au alocat 3 luni pentru prezentarea în adresa Parlamentului a 
cadrului legal corespunzător. 
 Ceea ce se remarcă aici, este faptul că, în decurs de câteva ore, în cadrul unei ședințe de Parlament și pe baza 
concluziilor unor deputați, fără însă a iniția un proces amplu de analiză ex- ante, a fost schimbată radical viziunea statului privind locul și rolul Carabinierilor în Republica Moldova și luată decizia de implementare a 
acestei noi viziuni. 
 
Formal, această decizie nu a respectat condițiile de drept, or, nu au fost operate modificările de rigoare în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, în care și la ziua de azi figurează de principiu existența separată a Carabinierilor și Poliției. Unica reglementare, a fost cea inclusă în proiectul de lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, dar care în decurs de 5 ani nu și-a produs efectul. Aceasta deoarece, 
în anul 2017, ideea a fost abandonată prin abrogarea art. 69 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 320/2012 [6, art. V alin. (21)]. Iar această acțiune, nu și-a găsit justificare în nota informativă la proiect, așa cum prevede în mod 
obligatoriu cadrul normativ de specialitate în realizarea funcției de reglementare normativă. 
 Totuși, justificarea de rigoare, poate fi dedusă din faptul că, cu o lună înainte de abrogare, Guvernul Republicii 
Moldova a aprobat Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020. De altfel, documentul de politică publică care a pus bazele reorganizării Trupelor de Carabinieri în Inspectoratul 
General de Carabinieri, cu dezvoltarea ca structură separată de Poliție. 
 Necătând la acestea, scopul documentului menționat nu a fost atins în deplinătatea sa, încât, deși perioada de 
implementare a Strategiei s-a finalizat, nu toate acțiunile au fost realizate cores- punzător, respectiv, încă există paralelisme și dublări de competențe între Poliție și Carabinieri. Explicația vine din felul în care 
Guvernul a materializat următoarele două obiective: (1) preluarea integrală de la Poliție de către carabinieri a atribuțiilor ce ține de restabilirea ordinii publice; (2) profesionalizarea integrală a carabinierilor, prin 
trecerea la satisfacerea serviciului militar doar în bază de contract. 
 La modul practic, preluarea juridică a atribuțiilor de restabilire a ordinii publice de către carabinieri, presupunea abrogarea acestei atribuții din legea specială a Poliției și reglementarea în legea specială a 
Carabinierilor. Acțiune, care a fost realizată cu succes [2, art. 37 alin. (3) și (4)]. Deși, ulterior, intrarea în vigoare a fost amânată cu un an [4, art. I alin. (1)]. Iar argumentele plauzibile se regăsesc în implementarea necorespunzătoare a obiectivului de profesionalizare, care potrivit documentului de politică publică și a 
cadrului normativ la nivel ministerial [13], a fost divizat în trei etape, cu termen de implementare de 3 ani: 

1) reducerea militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen (trecerea la îndeplinirea 
serviciului militar doar în bază de contract), adică: 

1.1. reducerea a 322 militari în termen pentru anul 2018 cu profesionalizarea a 100 unități/funcții 
prin contract (acțiune realizată); 

1.2. reducerea a 420 militari în termen pentru anul 2019 cu profesionalizarea a 130 unități/funcții 
prin contract (acțiune nerealizată); 

1.3. reducerea a 420 militari în termen pentru anul 2020 cu profesionalizarea a 130 unități/funcții 
prin contract (acțiune nerealizată); 

2) alocarea de surse financiare din bugetul de stat, pentru instituirea numărului necesar de 



 

 

funcții, exprimată prin alocarea suplimentară a surselor financiare din bugetul de stat pentru anii 2019-
2021, în vederea instituirii a 350 unități de personal/funcții pentru îndeplinirea serviciului militar prin 
contract (an. 2019 - 100 unități, an. 2020 - 100 unităț și anul 2021 - 150 unități); 

3) transferul a 300 de funcții polițienești (transferul unităților de personal cu tot cu angajați, 
mijloace financiare pentru retribuirea muncii, mijloace speciale din dotare, armament, echipament, etc. din 
subdiviziunea Poliției care executa restabilirea ordinii publice până la transferul către Carabinieri). 
 Corespunzător tuturor celor 3 etape, indicatorii de profesionalizare au fost atinși în proporție de doar 9% 
(doar pentru anul 2018, etapa 1), adică, au fost instituite 100 de unități de personal profesionalizate din 
contul a 322 de militari în termen, (restanța constituie 910 de funcții, echivalentul a 91%). 
 
Având în vedere progresul înregistrat în implementarea Strategiei și necesitatea continuării eforturilor, 
Inspectoratul General de Carabinieri a elaborat în anul 2020 proiectul Programului de dezvoltare instituțională pentru anii 2021-2024 [15], însă care nu a avut sorț de izbândă datorită noilor reguli privind 
documentele de politici publice, mai exact, lipsa unei strategii în baza căreia să fie elaborat programul. 
 
Actualemente [16], Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de elaborare a proiectului Strategiei de 
dezvoltare în domeniul afacerilor interne pentru anii 2022-2030, în temeiul căreia va fi elaborat și un program 
pentru domeniul de ordine și securitate publică. În textul proiectului de Strategie, în partea ce vizează 
carabinierii au fost incluse anumite cons- tatări de genul: „[...] au fost puse bazele profesionalizării trupelor de 
carabinieri”, „[...] Carabinierii - au funcția de a menține, asigura și restabili ordinea publică, în contextul 
evenimentelor de ordin public, la care participă un număr mare de cetățeni, și de a asigura paza de stat a 
misiunilor diplomatice, inclusiv pe durata vizitelor persoanelor de rang înalt din străinătate, [...]”, „[...] compe- 
tențele polițienești la evenimentele publice, se află în proces de preluare de către Inspectoratul Ge- neral de 
Carabinieri [...]”, însă fără a formula anumite obiective care să reprezinte viziunea clară des- pre continuarea dezvoltării, ceea ce probabil se va regăsi în Programul de ordine și securitate publică. 
 
Concluzii și recomandări. Evoluția fenomenelor pe plan intern și internațional care generează riscuri la adresa securității statului și a subsistemelor acesteia, obligă statul să întreprindă acele măsuri necesare pentru a le 
gestiona corespunzător, ceea ce iminamente presupune crearea și dezvoltarea autorităților de specialitate. Pentru realizarea acestui deziderat, este vitală existența unei viziuni/concepții statale vizavi de fiecare această autoritate în parte, care prin prisma cadrului normativ național trebuie materializată în documete de politici 
publice, care îmbracă forma de strategie și/sau program. 
 Constatăm faptul, că deși în Republica Moldova au fost aprobate documente de politici publice care vizau nemijlocit instituția Carabinierilor ca autoritate cu statut militar și competențe în domeniul de ordine și 
securitate publică și cel de apărare națională, de multe ori, acestea nu au fost implementate corespunzător, 
pe alocuri au fost implementate acțiuni diametral opuse celor reglementate. Iar aceste, fapte au generat încă existența unor paralelisme dintre Carabinieri și Poliție, ceea ce din nou poate genera problema necesității existenței separate a acestei autorități. 
 
De aceea, având în vedere faptul că sunt înregistrate progrese esențiale în reformarea Carabinierilor, precum și faptul că Ministerul Afacerilor Interne se află în procesul de elaborare a documentelor de politici publice în 
domeniile de activitate este judicios ca în acest exercițiu să fie stabilite clar lista acțiunilor necesare pentru finalizarea procesului de reformă a Carabinierilor și cel mai important ca această listă să fie implementată corespunzător. 
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Rezumat. Asistența externă pentru instituțiile publice din republica Moldova au un rol definitoriu în 
modernizarea instituțională. De fapt, este o sursă alternativă de finanțare care poate rezolva probleme 
stringente ale societății, cit și susțin capacitatea de reziliență a instituțiilor. 

Asistența externă se divide în financiară sau tehnică și este oferită pentru proiecte specifice de 
dezvoltare din diverse domenii precum educație, pace și justiție, sănătate, asigurare a transparenței, combatere 
a corupției, sporirea accesului public la informații și participarea cetățenilor, precum și îmbunătățirea calității 
furnizării serviciilor publice prin valorificarea potențialului tehnologic și a inovațiilor, etc. 

Problematica asistenței externe pentru dezvoltare este extrem de actuală și de complexă, inclusiv și 
pentru Inspectoratul General de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne. 

Inspectoratul General de Carabinieri este în plin proces de dezvoltare instituțională, urmare unui proces de 
reformare în care asigurat suportul inițierii proceselor ample de schimbare și a creat baza modernizării și 
continuării dezvoltării sustenabile a IGC prin operaționalizarea tuturor serviciilor publice prestate, inclusiv se 
pune accent pe dezvoltarea domeniului resurselor umane: profesio- nalizarea angajaților și crearea condițiilor de 
muncă decente, conform standardelor de funcționare a unei instituții moderne, iar suportul în realizarea acestor 
procese vine din asistența externă. 

 
Cuvinte-cheie: Asistență externă, actor la schimbării, eficiență, dezvoltarea instituțională, Ins- pectoratul 

General de Carabinieri, securitatea publică, management, proiecte, Uniunea Europeană. 
 

Din momentul apariției unei instituții, indiferent de forma de organizare, se urmărește desfășurarea unor activității în condiții de eficacitate și atingerea rezultatelor asumate prin misiune. Dezvoltarea instituțională 
este progresul pe care îl experimentează organizațiile prin procese care își îmbunătățesc 
managementul intern. 
 
In literatura de specialitate există mai multe definiții ale conceptului de dezvoltare instituțională. Una dintre acestea a fost dată de către W. French1[1], care considera că ,,dezvoltarea organizațională se referă la efortul 
pe termen lung, pentru îmbunătățirea capacitații organizației de a rezolva probleme și a abilitaților ei de a se 
adapta la schimbările din mediul extern”. Această definiție evidențiază necesitatea acțiunilor pe termen 
lung pe care organizația, ajutată de așa-zișii ,,agenți ai schimbării”, trebuie să le întreprindă pentru adaptarea la exigențele mediului extern, cu scopul creșterii eficacității acestor acțiuni și a tuturor activităților desfășurate în cadrul respectivelor instituții. Unul dintre agenții ai schimbării rămân a fi organismele internaționale ce oferă asistență externă în 
dezvoltarea instituțională. Asistența externă, acordată de comunitatea internațională, continuă să exercite un 
rol important în dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova. În prezent, problematica asistenței 
externe pentru dezvoltare este extrem de actuală și de complexă. 
 
Potrivit Hotărârii Guvernului Nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și 
mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, asistența se divide în financiară sau tehnică și este oferită pentru proiecte specifice de dezvoltare din diverse domenii precum educație, pace și justiție, sănătate, asigurare a transparenței, combatere a corupției, sporirea accesului public la informații și participarea cetățenilor, precum și îmbunătățirea calității furnizării serviciilor publice prin valorificarea potențialului tehnologic și a inovațiilor, etc. 
 
Asistență financiară include suportul financiar oferit pentru implementarea proiectelor/programelor sub formă de împrumuturi, granturi, inclusiv livrări de bunuri și/sau lucrări, pe când asistența tehnică se referă la transferul de cunoștințe, inclusiv tehnologii, metodologii și tehnici în cadrul proiectelor/programelor. 
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Pentru a identifica poziția și rolul asistenței externe în dezvoltarea instituțională a carabinierilor, am pornit 
de la status quo legat de misiunea carabinierilor   și rezultatele procesului de reformare a carabinierilor. 
 
Inspectoratul General de Carabinieri este autoritatea specializată a statului, cu statut militar, care prin lege are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale omului, executând atribuții de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice și sporind gradul de securitatea publică din societate. 
 
La momentul actual, Inspectoratul General de Carabinieri este în plin proces de dezvoltare instituțională, 
urmare unui proces de reformare prin care s-a tins crearea unei structurii cu atribuții duale moderne capabilă să răspundă proactiv la nevoile de securitate ale cetățenilor și ale societății, cu personal 
profesionalizat, integru. 
 
De fapt, reforma trupelor de carabinieri a asigurat suportul inițierii proceselor ample de schimbare și a creat 
baza modernizării și continuării dezvoltării sustenabile a IGC prin operaționalizarea tuturor serviciilor 
publice prestate, inclusiv se pune accent pe dezvoltarea domeniului resurselor umane: profesionalizarea angajaților și crearea condițiilor de muncă decente, conform standardelor de funcționare a unei instituții 
moderne. Toate aspirațiile de dezvoltare, inclusiv apariția noilor necesități instituționale (de instruire, de dotare), bugetul auster, au contribuit esențial la dezvoltarea domeniului de accesare a asistenței externe. 
 
Procesul de accesare a asistenței externe până la semnarea Acordului de asociere a Republicii Moldova cu 
UE în anul 2009, se limita doar la asistența partenerilor de dezvoltare în baza parteneriatelor de cooperare 
bilaterale. Începând cu anul 2010-2011 a avut loc prima tentativă de reformare a trupelor de carabinieri cu 
suportului partenerilor de dezvoltare externi. Respectiv, în perioada anilor 2011-2015 au fost implementate 2 proiecte finanțate prin Programul Asistentă pentru Dezvoltare (ODA) de către Guvernul României și 3 
proiecte cu suportul UE prin instrumentul TAIEX, principalul obiectiv fiind modernizarea trupelor de 
carabinieri prin reformare.  
 
Anul 2016 este marcat prin semnarea Memorandumului de înțelegere între Detașamentul Operațional al Forțelor Speciale a SUA – Alpha 0312 și Trupele de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova, în care a fost oferit un set de asistentă tehnică, în care carabinieri și-au dezvoltat abilitățile de combatere a terorismului prin participarea în exerciții comune. De asemenea un alt moment important în domeniul de asistență externă este semnarea la 3 octombrie 2016 a Aranjamentului tehnic de 
cooperare între Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI al Republicii Moldova și Arma dei Carabinieri 
din Italia, prin care carabinieri au beneficiat atât de instruiri, transfer de know-how, analize funcționale, 
suport practic prin prezența unui consilier, dezvoltarea domeniului chinologic, parcului auto, etc. și 
implementarea acestui aranjament a fost unul dintre cele de bază în susținerea reformei trupelor de 
carabinieri ce a fost inițiată în anul 2017. 
 
În anul 2017, la 1 iulie, Parlamentul RM aprobă Legea nr. 131 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre 
Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020. 
 
În anul 2018, Departamentul Trupelor de Carabinieri în colaborare cu Jandarmeria Română a participat în 
cadrul Programului Operațional comun România - Republica Moldova pentru perioada 2014-2020 (POC) în cadrul apelului 2 de propuneri proiecte cu aplicarea a două fișe proiecte SOFT pe prioritatea 4.3 a 
Programului- Prevenirea și combaterea criminalității organizate și cooperarea cu poliția. De asemenea, în anul 2018, urmare modificărilor de pe arenă internațională, inclusiv apariția de noi mecanisme de finanțare la 
nivel de Uniune Europeană dedicate și Republicii Moldova, în particular pentru instituțiile publice, a făcut imperioasă necesitatea de a dezvolta capacitatea carabinierilor de absorbție a asistenței externe. Respectiv, urmare procesului de reformare, și creării Inspectoratului General de Carabinieri, în anul 2019 a fost instituit 
Serviciul management proiecte din cadrul Direcției management strategic, o subdiviziune ce are ca scop 
atragerea surselor de asistența externă, implementarea și monitorizarea proiectelor. 
 
Respectiv, în perioada nominalizată au fost depuse 2 proiecte soft în cadrul Programului Operațional Comun 
(POC) România- Republica Moldova 2014-2020 în valoare totală de 332 mii euro. Scopul proiectelor a fost consolidarea capacităților carabinierilor și jandarmilor de a reacționa de comun în zonele transfrontaliere în 
cazul manifestărilor publice și/sau gestionarea unui flux masiv de migranți. În cadrul proiectelor au fost desfășurate ședințe de instruire, exerciții comune, campanii de informare, elaborarea ghidurilor cu proceduri de intervenție comună. De asemenea au fost achiziționate mijloace de transport, echipamente de protecție 
individuale, mijloace de comunicații etc. 
 



 
 

Implementarea acestor proiecte urma să adauge o primă experiență, cea în care carabinierii sunt cei care au 
gestionat direct fondurile oferite în calitate de grant de către UE, și nu au fost doar beneficiari direcți. La nivel de impact asupra dezvoltării instituționale, proiectele din cadrul POC au contribuit esențial la consolidarea cunoștințelor obținute urmare activităților anterioare de instruire, de intervenție, și instituire a 
parteneriatelor durabile cu omologii din partea română.  
 O altă oportunitate de dezvoltare prin atragerea de fonduri extrabugetare a fost introducerea carabinierilor 
ca subiect al Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind Programul de suport bugetar pentru Reforma Poliției în RM pentru anii 2017-2020, în valoare totală de 51,0 mil. EUR (asistență nerambursabilă). Scopul programului a constat în sprijinirea RM în asigurarea statului de drept, îmbunătățirea ordinii și securității publice, combaterea criminalității organizate și protecția drepturilor omului prin dezvoltarea unei forțe de poliție accesibile, responsabile, eficiente, transparente și 
profesionale[2]. Respectiv, pentru reforma carabinierilor urmau să fie accesate 8 milioane EUR, dintre care 2 
mil. EUR urmau să meargă pentru dezvoltarea competențelor profesionale (twinning), iar celelalte 6 mil. EUR urmau să fie dezvoltate domeniul logistic (supply). Doar că procesul de implementarea a fost perturbat 
de pandemia COVID-19, și ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 990 din 22.12.2020 și punerii în 
aplicare a Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind 
Programul de suport bugetar pentru reforma poliției pentru anii 2017-2020, UE va oferi asistență financiară 
în anul 2021 organelor de aplicare a legii în lupta cu pandemia în valoare de 21,4 mil. EUR, bani rămași nevalorificați din tranșele anterioare, precum și prin transformarea ultimei tranșe variabile în una fixă. Astfel, 
Ministerul Afacerilor Interne a aprobat un plan de acțiuni pentru un termen de 4 luni, prin care și-a propus realizarea unor activități bine stabilite în vederea prevenirii și combaterii infecției COVID-19 în societate, în 
care carabinierii au beneficiat de asistență supply, fapt ce a contribuit esențial la modernizarea instituției.  
 
Anul 2020, a fost un an în care criza provocată de COVID-19 a schimbat accentele pentru care organismele internaționale au oferit asistență. Respectiv carabinierii pe lângă suportul bugetar dedicat prevenirii și 
combaterii infecției COVID-19, au beneficiat și de un atelier de lucru privind: ,,Menținerea ordinii și securității 
publice în gestionarea crizelor în timpul COVID-19” cu suportul UE prin instrumentul TAIEX. 
 
Scopul evenimentului a constat în împărtășirea experienței statelor membre UE în gestionarea ordinii și sесurității publice în timpul pandemiei cauzate de COVlD-19. Timp de 2 zile, experții din cadrul Jandarmeriei și Poliției Naționale franceze, Gărzii Civile spaniole și Poliției Suedeze au relatat despre experiența acumulată de instituțiile pe care le reprezintă în timpul gestionării crizelor în contextul pandemiei, precum și lecții învățate în lupta cu COVID-19. De asemenea, au fost abordate teme din domeniile: comunicare, resurse 
umane, cooperare interinstituțională, cât și gestionarea efectelor post pandemice de către forțele de ordine. 
 
Evenimentul a întrunit 31 de participanți, atât din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, cât și din 
cadrul Inspectoratului General al Poliției. În această trecere în revistă a asistenței externe de care au 
beneficiat carabinierii pentru dezvoltarea capacitaților de intervenție, reacționare, dotare etc, considerăm 
oportun de a puncta și proiectele în care Inspectoratul General de Carabinieri a depus eforturi pentru ași adapta și politicile interne la necesitățile/cerințelor obiectivelor de dezvoltare care depășesc granițele 
domeniului de asigurare a unui climat de securitate publică. 
 
Respectiv, în anul 2018, ONG-ul ,,Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare“ de comun cu       Direcția Egalitatea între femei și bărbați și prevenirea violenței din cadrul MSMPS, a lansat un program de instruire cu genericul ”Cum analizăm și îmbunătățim politicile publice din perspectiva egalității de gen”, în cadrul proiectului: ”Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova”, implementat de 
CPD în colaborare cu UN Women. Primul modul de instruire a durat 5 luni, perioada în care echipa CPD a 
oferit suport individual pentru 5 grupuri coordonatoare din domeniul gender, în ceea ce vizează integrarea dimensiunii egalității de gen în politicile publice. Astfel, au fost analizate 5 politici publice privind impactul potențial al acestora asupra bărbaților și femeilor și au fost elaborate măsuri fezabile de consolidare a egalității de gen în domeniile de politică vizate 
 Totodată, în proiectul menționat mai sus, a fost elaborat și documentul de politici ”Cum integrăm 
dimensiunea de gen în Strategia de reformare a trupelor de carabinieri pentru anii 2017- 2020”, în colaborare 
cu Grupul coordonator de gen din cadrul Departamentului trupelor de carabinieri. Strategia de reformare a 
trupelor de carabinieri pentru anii 2017-2020 este parte integrantă a Concepției de reformare a Ministerului 
Afacerilor Interne și a structurilor subordonate și descentralizate, rezultând din necesitățile stabilite în 
procesul de implementare a reformelor. Setul de recomandări propunea rezolvări pentru situația în care, pe 
de o parte legislația care reglementează activitatea carabinierilor este depășită și nu mai corespunde cerințelor timpului, rigorilor și obiectivelor care stau în față acestei structuri. Pe de altă parte, metodele de relaționare cu populația ale carabinierilor sunt, de asemenea, învechite, generând necesitatea revizuirii 



 
 

formelor de colaborare cu societatea civilă și a modificării criteriilor de evaluare a activității. 
 
În anul 2019, un alt proiect care de fapt a servit imboldul dezvoltării instituționale a fost elaborarea Analizei funcționale a Inspectoratului General de Carabinieri cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău cu scopul de a cunoaște situația de facto a IGC urmare procesului de reformare, pentru a putea fi 
stabilite obiectiv direcțiile/măsurile și orientate corect resursele necesare dezvoltării capacităților instituției 
de a asigura servicii publice de calitate în beneficiul cetățeanului și societății. Raportul privind Analiza Funcționala a IGC a fost realizată de o echipă internațională de experți, și a servit ca argument la inițierea 
procesului de dezvoltare a carabinierilor. 
 O altă provocare a fost proiectul: ”Joint efforts for justice, peace and life with dignity – a need and requirement 
of nowadays”, susținut financiar de către Ambasada Germaniei în Republica Moldova (perioada de 
implementare 29 iunie – 31 decembrie 2020) și implementat de RCTV ”Memoria” în parteneriat cu 4 instituții partenere: Ministerul Apărării, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General de Carabinieri și Administrația Națională a Penitenciarelor care a avut ca scop unificarea eforturilor în vederea implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, prin activitățile axate pe fortificarea capacităților unităților de gen (Gender Units), asigurarea unui schimb de experiență și informații relevante cu alte instituții de stat, în cadrul proiectului comun, dezvoltarea unei 
cooperări continue și de durată, pentru promovarea drepturilor omului, consultarea și sprijinirea în desfășurarea viziunii comune a politicilor, strategiilor, programelor de instruire în domeniul respectării drepturilor și demnității umane. 
 
La momentul actual, carabinierii sunt într-un proces continuu de modernizare, au nevoia imperioasă de a continua să atragă fonduri extrabugetare pentru a se dezvolta. Unul dintre proiecte în curs de implementare până la sfârșitul anului 2022 este ,,Creșterea capacităților profesionale ale personalului implicat în asigurarea și restabilirea ordinii publice în context transfrontalier”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Comun (POC). România-Republica Moldova 2014-2020, iar în calitate de partener este 
Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Dunărea de Jos” Galați. Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului 
de pregătire și de intervenție a personalului implicat în asigurarea și restabilirea ordinii publice, precum şi în prevenirea şi intervenția în cadrul gestionării unui flux masiv de migranți. 
 
Începând cu anul 2020, au fost organizate ședințe de instruirii, achiziționate echipamente de intervenție și protecție moderne, și mai urmează organizarea unui exercițiu comun, și finalizarea procedurii de intervenție comună a jandarmilor și carabinierilor în gestionarea revoltelor în context transfrontalier. Bugetul total al 
proiectului este în valoare de 333 000 euro, dintre care carabinieri vor beneficia per final de 167 500 euro. 
Un alt proiect cu un impact major asupra modernizării instituție carabinierilor este ,,Carabinieri pentru 
drepturilor omului” implementat de Instituția Avocatul Poporului în parteneriat cu Inspec- toratul General de 
Carabinieri, cu suportul Fundației Soros Moldova în perioada 01 octombrie 2021 - 01 octombrie 2022. Scopul 
proiectului este de a contribui la respectarea demnității umane și a drepturilor fundamentale ale persoanelor reținute de carabinieri, prin identificarea deficiențelor exis- tente și bunelor-practici în activitatea de menținere și restabilire a ordinii publice cu ocazia unui pro- ces amplu de monitorizare a activității 
carabinierilor efectuate de membrii Oficiului Avocatului Po- porului, prin valorificarea informațiilor obținute și formularea de recomandări în cadrul unui Raport tematic, realizarea activităților de sensibilizare a opiniei 
publice, precum și consolidarea capacitaților profesionale ale carabinierilor în prevenirea torturii și asigurarea 
drepturilor fundamentale la reținere prin activități de instruire și repunere în drepturi a petenților, pentru o perioadă de 12 luni. 
 
În data de 22-23 august 2022, Inspectoratul General de Carabinieri va organiza un atelier de instruire privind ,,Comunicarea strategică în instituțiile de drept cu statut militar (Carabinieri/Jan- darmi)” cu suportul 
Comisiei Europene prin intermediului instrumentului TAIEX. Scopul atelie- rului este de a consolida cunoștințe în domeniul de comunicare strategică a 30 de angajați, pentru a spori încrederea populației în instituția carabinierilor. De asemenea, în luna martie a anului 2022 a fost finalizat cu succes proiectul ,, 
Consolidarea și pregătirea comună la nivelul personalului implicat în asigurarea și restabilirea ordinii publice 
în cadrul manifestărilor publice cu impact transfrontalier”, implementat de comun cu Inspectoratul Județean 
de Jandarmi Iași. 
 
Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea pregătirii și intervenției la manifestări publice cu impact transfrontalier și creșterea gradului de siguranță prin prevenirea și combaterea fenomenului infracțional 
generat de oportunitățile transfrontaliere existente. În perioada de implementare au fost desfășurate 3 exerciții comune, atât în Republica Moldova, cât și România, instruiri în domeniul asigurării ordinii publice și 
combaterea terorismului, au fost standardizate metodele de intervenție prin elaborarea unui ghid de bune 
practici privind metodele de intervenție în cadrul evenimentelor publice transfrontaliere. 



 
 

Bugetul total al proiectului a fost 330 000 euro, iar carabinierilor le-a revenit 165 000 euro, din care au fost achiziționate mijloace moderne de intervenție, protecție individuale, de mobilitate etc. Criza provocată de 
Covid-19, criza migrațională, evenimentele de pe arena internațională au demonstrat cât de importanți sunt 
în sistemul de ordine și securitate publică, cât și în domeniul de apărare și securitate națională, totodată a 
schimbat și accentele pe abordarea strategică de dezvoltare. Aceasta implică o nouă etapă de dezvoltare a instituției, prin consolidarea eforturilor de a o transforma într-o instituție capabilă să facă față amenințărilor și provocărilor contemporane, dezvoltând concomitent toate serviciile publice pe care le prestează în domeniul securității naționale cât și celor din domeniul ordine și securitate publică. 
 Potrivit evaluării misiunilor realizate și a rezultatelor obținute, IGC și-a reconfirmat utilitatea în sistemul de răspuns la situațiile de urgență și excepționale, iar provocările întâmpinate în îndep- linirea misiunilor zilnice 
reiterează necesitatea de a depune eforturi pentru a dezvolta la toate nive- lele instituția, prin modernizarea echipamentelor de protecție a angajaților, asigurarea mobilității, prezenței teritoriale, cât și dezvoltarea capacitaților de reacție a carabinierilor pentru a asigura un răspuns profesionist și eficient la provocările 
specifice (misiuni de ordine publică, situații extra- ordinare, de urgență). Este foarte important de punctat, că obținerea de către Republica Moldova a statutului de stat candidat în procesul de aderare la UE, a deschis oportunități noi de finanțare și accesare de asistență. 
 De asemenea a fost diversificat spectrul domeniilor pentru care se poate obține asistență, ac- cent punându-se pe gestionarea crizelor, reziliență, cât și eficiența energetică, iar dacă să vorbim despre mecanismele de oferire a asistenței atât a Uniunii Europene, cât și altor organisme internațio- nale ele au devenit mai 
accesibile pentru instituțiile din Republica Moldova. 
 
În concluzie, analizând rolul asistenței externe în dezvoltarea carabinierilor se poate afirma cu vehemență că rămâne a fi o metodă de dezvoltare instituțională importantă și sustenabilă. Experiența anterioară a carabinierilor în gestionarea proiectelor de asistență a demonstrat că la nivel instituțional există capacitate de absorbție a asistenței, resursă umană profesionistă, procese de bază funcționale și adaptate noilor provocări. 
 
Pentru a dezvolta capacitatea de absorbție este foarte necesar următoarele: 

 Revizuirea obiectivelor strategice de dezvoltare a carabinierilor pentru a fi actuale, adaptate necesităților de răspuns la crizele din societate și având la bază temele traversale a documentelor de 
politici la diverse nivele; 

 Instituirea unui mecanism de evaluare a necesităților de dezvoltare eficient și flexibil; 
 Dezvoltarea capacitaților angajaților din subdiviziunile IGC în domeniul de management a proiecte, 

aceasta descentralizare va contribui la optimizarea proceselor din domeniul, implementarea unei 
strategii de accesare a asistenței externe. 

 Digitalizarea procesului de management proiecte la nivel de Inspectoratul General de Carabinieri, va contribui esențial la eficientizarea timpului angajaților IGC responsabili de manage- ment proiecte, iar la nivel instituțional va fi accesibilă monitorizarea impactului proiectului și asigu- rarea sustenabilității rezultatelor proiectelor. 
 Per final este foarte important de perceput ca proiectele de asistență sunt cele care vor aduce schimbarea, și ele trebuie privite ca o parte componentă a procesului de dezvoltare, și nu doar un eveniment de promovare 
a imaginii instituționale. 
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Rezumat. Evaluarea psihologică a resursei umane este cea care ne permite cunoașterea profilului 

psihologic și a factorilor relevanți pentru sănătate și boală, respectiv pentru diverse activități desfășurate de 
personalul militar în context socio-profesional și cu grad ridicat de risc. 

Carabinierii între prezent și viitor analizați din perspectiva psihologică arată anterior tinerii 
aduși silit la centrele militare pentru a fi încorporați. Acei soldați în termen, nemotivați, nepregătiți, frustrați, 
fără capacități de autocontrol şi autocenzură, imaturi și lipsiți de echilibru emoțional, fiecare cu accentuările 
sale de personalitate și traumele personale, în comparație cu perioada actuală, când carabinierii sunt militari 
prin contract, selectați conform unor cerițe prestabilite, motivați de a face parte din echipa Inspectoratului 
General de Carabinieri, angajându- se benevol în serviciu, centrați pe dezvoltarea unei cariere militare și 
contribuind esențial la sporirea gradului de securitate în Republica Moldova. 

Aplicarea psihologiei militare în Inspectoratul General de Carabinieri are și va avea drept scop 
creșterea performanței, la nivel individual, de grup, și organizațional, concentrându-se într-un corp de aplicații 
ale diverselor ramuri ale psihologiei în contextul diverselor categorii de militari și al situațiilor în care se poate 
afla efectivul militar. 

 
Cuvinte-cheie: Evaluarea   psihologică,   resurse   umane,   profilului   psihologic,   actorii, 

carabinieri, echilibru emoțional, motivare, carieră militară, psihologia militară, performanță 

 Potrivit titlului conferinței „Carabinierii între prezent și viitor”, ne propunem să stabilim unele obiective clare, care fiind realizate vor contribui la valorificarea profesiei de carabinier și res- pectiv vor întări speranța 
într-un viitor prosper a instituțiilor de ordine și securitate publică din Re- publica Moldova. Autenticitatea 
subiectului ”prezent și viitor”, prezumă inițierea unei retrospective a acestei instituții, de la originile carabinierilor, deoarece fără trecut nu există prezent iar fără prezent nu există viitor. 
 
Ieri, tinerii aduși silit la centrele militare pentru a fi încorporați. Acei soldați în termen, nemotivați, nepregătiți, frustrați, fără capacități de autocontrol şi autocenzură, imaturi și lipsiți de echilibru emoțional, 
fiecare cu accentuările sale de personalitate și traumele personale pe care au avut nenorocul să le trăiască, de care ne împiedicam în cadrul realizării obiectivelor de importanță majoră, evenimentelor publice și în interacțiunea acestora cu cetățenii.  
 
Astăzi, carabinierii sunt militari prin contract, selectați conform unor cerițe prestabilite, motivați de a face 
parte din echipa Inspectoratului General de Carabinieri, angajându-se binevol în serviciu, apți de a lua 
decizii, dornici de dezvoltare personală și profesională, centrați pe scopul ce și l-au propus în cariera profesională și desigur pe scopul instutuției ca întreg.  
 Am făcut unele repere despre portretul psihologic al carabinierilor de ieri și a celor de azi, deoarece acesta 
este domeniul pe care îl practic și ar fi bizar să vorbesc despre altceva. Și deja știm cum era carabinierul în trecut, știm cum este în prezent, rămâne așadar să conturăm perspectivele acestuia și locul său pe arealul de 
ordine și securitate publică. Dar pentru a avea un viitor prosper este nevoie să existe o dezvoltare amplă și coerentă a activității de psihologie în cadrul instituției. Deoarece activitatea de psihologie în cadrul instituțiilor de ordine, securitate publică este foarte importantă în cadrul societății contemporane, funcționarea eficientă a activității fiind direct proporțională cu succesul misiunilor îndeplinite de către angajații instituției. 
 Preocuparea majoră a structurilor de management resurse umane din cadrul Inspectoratului General de 
Carabinieri trebuie să țintească folosirea potențialului uman la întreaga sa valoare. Personalul fiind principala resursă strategică a instituției. În condițiile actuale, menţinerea şi consolidarea acestui statut este de 
neconceput fără susţinerea adecvată din partea psihologiei. Avem în vedere faptul că exigenţele psihologice şi profesionale faţă de carabinieri sunt din ce în ce mai complexe. 
 Pentru a putea face față provocărilor domeniului de activitate este nevoie de a avea un efectiv cu potențial 



 
 

corespunzător. Stabilirea profilul psihologic, al angajatului Inspectoratului General de Carabinieri, ne va ajuta să selectăm persoanele cele mai potrivite la funcțiile ce urmează a fi completate. Deși, se știe că fiecare personalitate este unică și că nu există un profil ideal al angajatului pentru funcţionarea unei instituții, putem să încercăm să stabilim un set minim de caracteristici și trăsături de personalitate pe care este recomandat să le aibă un militar, precum: echilibru emoţional, capacitate de relaţionare interpersonală, sociabilitate, stima 
de sine, responsabilitate, încredere în forțele proprii, motivaţie pentru activitaţi intelectuale, empatie, prezenţa socială, orientare spre rezolvarea sarcinilor, locus control, stilul adaptativ sau inovativ, spirit de 
lucru preponderent în echipă, putere de a lupta cu propriile slăbiciuni, de a le cunoaşte şi de a le învinge.  
 
Evaluarea psihologică a resursei umane este cea care ne permite cunoașterea profilului psihologic și a 
factorilor relevanți pentru sănătate și boală, respectiv pentru diverse activități desfășurate de personalul 
militar în context socio-profesional și cu grad ridicat de risc. Da, spun grad ridicat de risc, deoarece statutul dual (polițienesc/militar) al carabinierilor implică prin definiție o abordare specifică, un efort profesional dublu, o provocare continuă. Și anume, de a servi corect un sistem rigid, ierarhizat ca cel militar, îndeplinind 
misiuni specifice în sporirea gradului de siguranță în societate și totodată să fie alături de cetățeni, 
concomitent facând față vulnerabilităţilor individuale. Acumularea în timp a efectelor de uzură prematură, 
generatori de boli profesionale afectează nivelul şi calitatea funcţionării psihice a personalului 
Inspectoratului General de Carabinieri. Ca consecință, directă, maximalizează riscurile de eșec în îndeplinirea misiunilor funcționale și duce la suprasaturarea cu factori de stres profesional, sporirea frecvenței 
comportamentelor indezirabile (agresive, violente, dezvoltarea dependenților, etc.) atât în mediul profesional, 
cât și în cel familial.  
 
Astfel, în cadrul ședințelor de asistență psihologică, care urmăresc asigurarea condițiilor pentru un management eficient al resursei umane, adaptarea la solicitările mediului militar, îmbu- nătățirea performanțelor profesionale și individuale, creșterea eficienței instituționale, creșterea cali- tății vieții 
personalului angajat și diminuarea efectelor manifestărilor psihocomportamentale relațio- nate cu stresul și 
evenimentele traumatice, carabinierii au posibilitatea de a se învăța a face față pro- ductiv și sănătos provocărilor de zi cu zi.  
 
În viitor, Serviciul psihologic va continua să asigure acordarea suportului psihologic persona- lului orientat spre crearea condiţiilor psiho-sociale adecvate pentru adaptarea eficientă la sarcinile atribuite, identificarea 
aspectelor vulnerabile ale personalităţii atât în procesul de activitate pro- fesională, cât şi în procesul de recrutare şi selectare a candidaţilor în serviciu, asigurarea procesului managerial şi sprijinirea măsurilor 
privind îmbunătăţirea şi armonizarea climatului organizaţional.  
 
Un alt aspect, important, în activitatea asistenței psihologice este prevenirea arderii profesio- nale, care nu poate fi negată, motiv fiind de multe ori dilemele interioare pe care le au carabinierii, reieșind din exercitarea atribuțiilor de serviciu. Dincolo de uniformă și grade militare, carabinierii sunt oameni, parte a societății, cu aceleași trăiri, sentimente și frici, probleme, pe care le are fiecare dintre noi și deseori este foarte greu să servești statul când nu ești în concordanță cu unele aspecte politice, chiar dacă carabinieri sunt apolitici 
conform statutului, au dreptul la poziție civică activă.  
 
Aplicarea psihologiei militare în Inspectoratul General de Carabinieri are și va avea drept scop creșterea performanței, la nivel individual, de grup, și organizațional, concentrându-se într-un corp de aplicații ale 
diverselor ramuri ale psihologiei în contextul diverselor categorii de militari și al situațiilor în care se poate 
afla efectivul militar. Ne propunem să aducem profesia de carabinier la nivelul cel mai înalt, așa încât generațiile viitoare să își dorească să devină carabinieri, asumându-și riscurile și beneficiile domeniului, fiind siguri că în realizarea lor profesională vor fi asistați de către specialiștii psihologi pentru a face față disonanților cognitive.  
 Pe parcursul activității mele în calitate de psiholog în IGC, am constatat că motivul de bază în a activa în 
structurile de Carabinieri, este legat totuși de mândria cu care angajații acestei arme poartă uniforma, respectul care le este acordat de către cetăţeni şi faptul că ei sunt mereu acolo unde societatea îi cheamă. Evident că unii și-au dorit o carieră militară în Ministerul Afacerilor Interne, sau au dorit să continue tradiţia 
familiei. Alții sunt motivați de siguranţa serviciului oferită de cariera militară, posibilităţile de a promova într-
un corp elitist cât şi datorită complexităţii misiunilor carabinierilor. Mă aliniez opiniei angajaților acestei Arme, precum că profesia de Carabinier îți valorifică potențialul multidimensional. Și asta pentru că, plecând la o misiune, urmărim să îndeplinim atribuțiile cu bună-credință, să generăm un sentiment de siguranță, astfel încât cetățenii și societatea civilă să ne privească cu încre- dere cu admirație, să comunice cu noi și să se simtă protejați atunci când văd uniforma militară. Într-adevăr, nu este nimic mai plăcut decât să ai 
sentimentul datoriei împlinite în momentul în care termini serviciul și te îndrepți spre casă unde ești așteptat. 



 
 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR PROFESIONALE  
ALE CARABINIERILOR PRIN PRISMA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI 

 

Pavel SERJANT, căpitan, Șef al Secției administrare personal al Direcției management resurse umane a 

Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne 
 
Rezumat: Dezvoltarea capacităţilor profesionale în ceea ce privește respectarea drepturilor și 

libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un domeniu esenţial de activitate a autorităţilor  de drept. 
Identificarea necesarului de instruire este activitatea sistematică de colectare şi analiză a datelor 

referitoare la cunoştinţele, abilităţile, atitudini şi competenţe profesionale necesare personalului Inspectoratului 
General de Carabinieri pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

Formarea profesională constă în însușirea, respectiv dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, 
aptitudinilor și atitudinilor carabinierilor în unități de pregătire specializate, la locul de muncă,  prin studiu 
individual, dobândirea de experiențe de muncă în contexte diverse. 

Prin aprobarea în 2019 a Legii cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, carabinierilor le-au 
fost atribuite noi sarcini și competențe, formarea profesională axându-se pe pregătirea angajaților pentru 
constatarea contravențiilor, menținerea și asigurarea ordinii publice, precum și desfășurarea cursurilor de 
pregătire inițială a noilor angajați. De asemenea, formarea profesională continuă urmărește ca scop instruirea 
angajaților Inspectoratului General de Carabinieri în dependență de domeniile de specialitate și se desfășoară 
prin moduri, precum pregătirea de bază, stagii de practică, activitatea de îndrumare profesională, pregătirea 
complementară și prin autoinstruire etc. 

Având în vedere faptul că Republica Moldova tinde a fi un stat de drept, necesitatea promovării 
riguroase a valorilor de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, formării conştiinţei societăţii în spiritul 
respectării şi dezvoltării în continuare a acestor valori, Inspectoratul General de Carabinieri desfășoară 
sistematic ședințe referitor la respectarea drepturilor omului și studierea legislației în domeniul interzicerii 
torturii, tratamentelor inumane și degradante etc. 

Astfel, instruirea carabinierilor prin prisma respectării drepturile omului are impact la: 

1. Aplicarea practică unitară în activitatea curentă și în misiuni, a normelor privind drepturile 
omului, prevenirea discriminării, egalitatea de șanse 

2. Comunicarea profesională, aplicarea tehnicilor speciale de management al mulțimilor și 
aplanarea conflictelor, negocierea, dialogarea cu participanții la evenimente publice 

3. Efectuarea calitativă a serviciului public, să asigure satisfacția ridicată a societății față de 
Carabinieri și creșterea relevanței IGC în ansamblul structurilor cu atribuții de aplicare a legii 

Carabinierul, este cu atât mai mult un bun profesionist cu cât reuşeşte prin mijloace nonviolente (prin 
arta comunicării) să atingă obiectivele impuse. Învestit prin lege cu exerciţiul autorităţii publice, eficienţa 
măsurilor dispuse de carabinieri, finalitatea scopului pentru care îşi desfăşoară activitatea, sporesc atunci 
când în faţa cetăţeanului carabinierul dovedeşte că stăpâneşte foarte bine abilităţile de comunicare, analizând 
prin modul de acţiune, interogare, dialogare, analiză şi evaluare toate împrejurările situaţiei date. Acestea îl 
ajută să-şi impună punctul de vedere prin utilizarea construcţiilor argumentative, coerent structurate, 
construind prin tehnici persuasive consensul cu privire la interesul nostru comun: ORDINEA DE DREPT. 

 
Cuvintele-cheie: drepturile omului, ordinea de drept, carabinieri, intruire.  

Introducere. Manfred Nowak spune că „Drepturile omului sunt acele drepturi fundamentale care le dau 
ființelor umane posibilitatea de a-și modela viața în conformitate cu libertatea, egalitatea și respectarea 
demnității umane!” Deci, în esență putem determina că Drepturile omului sunt respectate în măsura în care 
sunt cunoscute și devin cunoscute doar în măsura în care sunt însușite. Dezvoltarea capacităţilor profesionale 
în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un domeniu esenţial de activitate a autorităţilor de drept. A devenit o necesitate ca fiecare angajat să posede cunoștinţe 
suficiente pentru a conștientiza datele problemei, iar ulterior pentru a cultiva și promova toleranţa și 
respectul între toţi membrii societăţii. 
 Identificarea necesarului de instruire este reglementată prin cadrul normativ instituțional și care stabilește 
modalitatea determinării nivelului de pregătire a personalului din cadrul Inspectoratului General de 
Carabinieri, a deficitului de pregătire profesională continuă, precum şi îmbunătăţirii programelor de formare iniţială. Identificarea necesarului de instruire este activitatea sistematică de colectare şi analiză a datelor 



 
 

referitoare la cunoştinţele, abilităţile, atitudini şi competenţe profesionale necesare personalului IGC pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Determinarea corectă şi la timp a necesarului de instruire profesională asigură: 
1. eficacitatea şi eficienţa programelor de formare; 

2. identificarea personalului / subdiviziunilor / structurilor care necesită intervenţii formative şi 
efectuarea prioritizărilor ce se impun pentru asigurarea acestora; 

3. furnizarea oportună a programelor de formare profesională; 
4. transmiterea, din perspectiva instituţională, a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor postului pe care este, ori urmează a fi încadrat, personalul 

participant la programul de instruire; 
5. evitarea investiţiilor nejustificate de resurse în activităţi de formare a personalului care nu se bazează pe nevoi reale şi pe solicitări exprese ale beneficiarilor. 

 
Obiectivul general al procesului de formare profesională continuă al carabinierilor pe perioada anilor 2017-2022 a fost și este menținerea la nivel înalt a capacităților profesionale necesare pentru îndeplinirea 
misiunilor de serviciu. În anul 2017 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.357 din 
31.05.2017, Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și Planul de acțiuni 
privind implementarea acesteia în care au fost stabilite sarcina de a realiza un   sistem unic de formare profesională inițială și continuă a personalului în conformitate cu standardele europene. Strategia dată a 
impulsionat planificarea și desfășurarea unui șir de activități de profesio- nalizare a militarilor prin contract, inclusiv cu participarea experților invitați din structurile similare din țările europene (Jandarmeria Română, 
Jandarmeria Franceză, Arma de Carabinieri din Italia). 
 
Pe parcursul anului 2018 s-a continuat desfășurarea activităților de profesionalizare a angajaților IGC 
conform Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017 – 2020. Suplimentar, la desfășurarea formării profesionale continue la locul de serviciu s-au organizat și s-au desfășurat activități de 
instruire orientate la profesionalizare. Reieșind din faptul că, în cadrul IGC nu exista un sistem de pregătire inițială specifică pentru noii angajați la serviciul prin contract, au fost înaintate propuneri în adresa MAI de 
modificare a Regulamentului privind formarea profesională inițială a personalului cu statut special din cadrul 
MAI, aprobat prin ordinul MAI nr.195/2013, pentru a desfășura pregătirea inițială a carabinierilor în cadrul 
Centrului de Instrucție a IGC, care anterior s-a ocupat de pregătirea militarilor în termen. 
 După modificarea regulamentului menționat a fost organizată desfășurarea cursurilor de formare inițială a 
noilor-angajați la serviciul prin contract în cadrul Centrului de Instrucție al IGC. În acest scop a fost elaborat și 
pus în aplicare prin ordin intern Curriculum-ul pentru formarea inițială a subofițerilor-carabinieri, în baza căruia pe parcursul anilor 2018 - 2019 au fost instruiți peste 300 de angajați. Cursurile date ofereau o pregătire elementară în domeniul asigurării ordinii publice și pregătirii militare pentru noii angajați, majoritatea cărora 
erau din rândul militarilor în termen. 
 
Pe parcursul anului 2019, reieșind din faptul că a fost aprobată Legea cu privire la Inspectoratul General de 
Carabinieri, prin care au fost atribuite carabinierilor noi sarcini și competențe, formarea profesională s-a axat 
pe pregătirea angajaților pentru constatarea contravențiilor, menținerea și asigurarea ordinii publice, totodată s-a continuat desfășurarea cursurilor de pregătire inițială a noilor angajați în cadrul Unității militare 
1006. 
Formarea profesională a carabinierilor se organizează și se realizează în conformitate cu actele 
administrative ale MAI, pe baza standardelor ocupaționale și de formare profesională aferente. Formarea 
profesională constă în însușirea, respectiv dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor Carabinierilor în unități de pregătire specializate, la locul de muncă, prin studiu individual, dobândirea de experiențe de muncă în contexte diverse. 
 
Drepturile omului sunt recunoscute în mod vizibil ca fiind extrem de relevante la nivelul proceselor 
decizionale interne, precum selecția personalului sau avansarea, la nivelul strategiilor de comunicare și de 
informare, al funcțiilor de conducere și al procedurilor disciplinare. Misiunea sistemului de formare 
profesională este asigurarea personalului pregătit, compe- tent, orientat spre succes și integru, dedicat interesului comun al instituției, capabil să-și îndepli- nească responsabilitățile cu respectarea valorilor sociale și instituționale. 

Formarea profesională a Carabinierilor constă în: 
1) formarea inițială a ofițerilor și sergenților; 
2) formarea continuă a personalului în unități de pregătire specializate și la locul de muncă. Astfel, 

Inspectoratul General de Carabinieri cuprinde două sisteme de formarea profesională: inițială și continuă.  
 



 
 

Formarea profesională inițială cuprinde un program de instruire care urmărește următoarele obiective: 
formarea/dobindirea competențelor, cunoștințelor, priceperi și deprinderi minime necesare pentru desfășurarea activității profesionale, adaptarea la cerințele postului de muncă, familiarizarea cu principiile și 
normele de etică și deontologie profesională, integrarea socio- profesională în câmpul muncii, precum și 
educarea în domeniul drepturilor omului. Formarea profesională continuă urmărește ca scop instruirea angajaților IGC în dependență de domeniile de specialitate și se desfășoară prin următoarele moduri: pregătirea de bază, tragii de practică, activitatea de îndrumare profesională, pregătirea complementară și prin 
autoinstruire. Pregătirea de bază cuprinde pregătirea generală care reprezintă studierea 
subiectelor/tematicilor cu privire la actele normative și legislative ce reglementează activitatea 
Inspectoratului General de Carabinieri. 
 Însă, chiar dacă legile stabilesc un cadru normativ și oferă orientări pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a 
carabinierilor, se păstrează totuși un anumit nivel de independență operațională și de putere discreționară. Din 
motivul că actele nu pot reglementa toate situațiile posibile cu care se poate confrunta un carabinier, de exemplu 
cum să răspundă la un comportament nepoliticos sau provocator. 
 În acest context, pentru a pregăti angajați profesionali, care să să-și adapteze reacția la fiecare situație concretă, luând în considerare toți factorii relevanți din fiecare caz în parte IGC desfășoară activități de 
instruire teoretico-practice în conformitate cu principiile legalităţii, necesităţii şi proporţionalităţii, cu 
armamentul din dotare, îndreptate spre dezvoltarea și menținerea abilităților de tragere, activități de instruire cu menirea dezvoltării calităților motrice/fizice necesare serviciului în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, cursuri de intervenția profesională, care de asemenea au drept scop transmiterea cunoștințelor teoretice și deprinderilor practice la aplicarea procedeelor de intervenție profesională în exercitarea misiunilor de serviciu prin prisma respectării drepturilor omului, (exemplu: utilizarea de mijloace 
cu cel mai mic grad de prejudicibilitate posibile), precum și alte instruire pe domenii de specialitate, de 
exemplu în cadrul Centrului de Instrucţie (u.m. 1006) a IGC se desfășoară următoarele cursuri pentru angajații IGC: Bazele formării profesionale, Constatarea si documentarea contraventiilor, Menţinerea ordinii 
publice, Intervenţia profesională, Pază şi protectie instituțională, Misiuni internaționale, Limbi străine. 
 
De asemenea angajații IGC participă în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI la următoarele cursuri: Activitate de ordine publică, Management operațional Tehnologii informaționale, Limbi străine, Comunicarea 
profesională, Cursuri de formare managerială, Negocieri in situa- ții de criză, precum și instruiri în domeniul 
drepturilor omului. La fel carabinierii beneficiază de instruiri în cadrul centrelor internaționale a 
Jandarmeriei Române, Jandarmeriei Poloniei, Jandarmeriei Franceze, Jandarmeriei Turciei și a Armei 
de Carabinieri din Italia în următoarele domenii: 

 Cursuri pentru ofițerii de Stat Major; 
 Conducerea mijloacelor speciale se transport; 
 Intervenție profesională; 
 Controlul mulțimii și a revoltelor; 
 Combaterea terorismului; 
 Ordine și securitate publică. Totodată, reieșind din faptul că a fost aprobată Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, prin 

care au fost atribuite carabinierilor noi sarcini și competențe, formarea profesio- nală s-a axat pe pregătirea angajaților pentru constatarea contravențiilor, menținerea și asigurarea ordinii publice, precum și s-a continuat desfășurarea cursurilor de pregătire inițială a noilor angajați. Astfel, a fost elaborat și aprobat 
Programul de pregătire militară inițială a militarilor încorporați în serviciul militar în termen în cadrul IGC al 
MAI (Ordinul comandantului general al IGC nr. 273 din 04.11.2019) și Programul pregătirii inițiale a subofițerilor-carabinieri (ordinul DTC nr. 7 din 09.01.2019). 
 În context, a fost elaborat și aprobat planul tematic de desfășurare a cursului de pregătire a tehnicienilor de intervenție profesională și două planuri tematice de desfășurare a cursurilor de perfecționare în domeniul intervenției profesionale și practicii contravenționale. A fost elaborat şi aprobat un material didactic la 
tematica „Asigurarea şi restabilirea ordinii publice de către carabinieri” în care au fost sistematizate practicile Jandarmeriei Române şi France- ze şi în baza căruia ulterior au fost desfăşurate în cadrul unităţilor militare 
mai multe instruiri prac- tice la compartimentul „Restabilirea ordinii publice” şi s-a participat la un exerciţiu 
practic desfăşurat în cadrul MAI. 
 Totodată, pe lângă cursurile interne și externe întru motivarea efectivului nou-angajat în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri se practică diverse cursuri care stau la baza formării militarului. 
Resursele umane sunt una dintre cele mai importante resurse de care dispune orice instituție.  O bună şi 
rapidă integrare a noilor angajaţi sporeşte şansele acestora de a se acomoda şi de a rămâne în cadrul 



 
 

instituției, contribuind eficient, prin competenţele şi aptitudinile pe care le deţin, la realizarea sarcinilor instituţiei. 
 
Astfel, în prima zi de activitate, Direcţia management resurse umane desfășoară ședințe în format de masă rotundă unde familiarizează noii angajați cu privire la asigurările de stat de care pot beneficia, comunică 
informații cu privire la acordarea suportului psihologic angajaților, despre im- portanța ședințelor de consiliere psihologice petrecute în sala de reabilitare psihologică, informează angajații cu privire la organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională a carabinieri- lor, și care sunt modalitățile de pregătire a carabinierilor atât în tară cât și peste hotare tării și scopul instruirilor, la fel sunt familiarizați cu: ordinul privind numirea în funcție, pe care îl aduce la cunoș- tință contra semnătură, plăţile salariale, 
regulamentul intern, inclusiv programul de muncă; conduita etică, disciplina de muncă, ţinuta vestimentară. 
 
Beneficiile procesului de inițiere în activitatea de serviciu: Știm că pare a fi un proces ce necesită timp, 
implicare, însă implementarea programului de inițiere în instituție are multe avantaje: 

 ridică angajamentul în rândul angajaților; 
 angajați sunt mai motivați; 
 reduce stresul; 

 persistă o claritate mai mare a responsabilităților fiecărui angajat; 
 creează un mediu de lucru prietenos, flexibil, informal, eliberat de ierarhii stricte; 

 îmbunătățește satisfacția adusă siguranța postului de muncă. 
Din postura de start up ce ține de inițierea angajatului în instituție este urmată de cursul de perfecționare 
„Bazele formării profesionale ale Carabinierului. Acest curs este desfășurat în prima săptămână de activitate a 
carabinierilor, fapt ce permite asi- gurarea pregătirii inițiale generale până la intrarea în misiunile de asigurare și menținere a ordinii publice.  

Prevede familiarizarea angajatului cu lucrurile elementare în primele zile de lucru: 
 Cum trebuie să se prezinte în fața cetățenilor. 
 Coerenţa şi exactitatea/simplitatea mesajului adresat persoanelor. 

 Evitarea barierelor de comunicare cu cetăţenii. 
 Care sunt Reglementări juridice a Domeniului Intervenţiei profesionale (definiţii, avertiza- rea şi 

somarea corectă). 
 Zonele şi distanţele de securitate. 
 Atitudinea persoanelor agresive/liniştite – trăsăturile lor. 

 Gradualitatea folosirii forţei fizice. 

 Norme de comportament în societate conform statutului, în timpul şi în afara serviciului. 

 Integritatea profesională. 
 Familiarizarea cu principale legi, care sunt actele normative care reglementează activitatea 

carabinerilor. 
 Elemente de tactică generală. 
 Datele tehnico-tactice ale mijloacelor de legătură din dotare a IGC (staţii motorola, sepura). 
 Modalităţile de comunicare prin intermediul staţiilor radio. 

 Acţinile carabinierilor în caz de depistare/identificare a persoanelor cu arsuri, traumatisme 
inchise/deschise, hemoragii externe, leziuni. 

 Este de remarcat că practica de efectuare a cursului bazelor de formare profesională este o etapă foarte importantă și are un impact pozitiv privind activitatea militarilor. Având în vedere faptul că Republica 
Moldova tinde a fi un stat de drept, conştientizăm necesitatea promovării riguroase a valorilor de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, formării conştiinţei societăţii în spiritul respectării şi dezvoltării în 
continuare a acestor valori. 
 
Astfel, drepturile omului reprezintă fundamentul și obiectivul principal al activității și formării profesionale 
a carabinierilor și se bazează în mod exclusiv pe principiul supremaţiei legii. Prin urmare, au fost desfăşurate în cadrul pregătirii profesionale cu toţi angajaţii, şedinţe referitor la respectarea drepturilor omului şi studierea legislaţiei în domeniul interzicerii torturii, tratamentelor inumane şi degradante (Convenţia ONU 
împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante). 
 Pe parcursul anului 2021, în cadrul IGC a fost desfăşurat curs de instruire pe domeniul dat, cu participarea reprezentanților Oficiului avocatului poporului, la care au fost instruiţi angajaţi din toate subdiviziunile IGC, 
urmând ca instruirile date să continue şi pe parcursul anului 2022 în cadrul unui proiect finanţat de Fundaţia 
Soros Moldova.  

https://leaveboard.com/ro/resurse-umane/motivarea-angajatilor/


 
 

De asemenea, a fost desfăşurate şedinţe în domeniul integrităţii cu participarea formatorilor din cadrul 
Centrului Naţional Anticorupţie în toate subdiviziunile şi comandamentul general al IGC. 
Concluzie:  

Instruirea carabinierilor prin prisma respectării drepturile omului are impact la: 
1. Aplicarea practică unitară în activitatea curentă și în misiuni, a normelor privind drepturile omului, 

prevenirea discriminării, egalitatea de șanse 
2. Comunicarea profesională, aplicarea tehnicilor speciale de management al mulțimilor și aplanarea 

conflictelor, negocierea, dialogarea cu participanții la evenimente publice 
3. Efectuarea calitativă a serviciului public, să asigure satisfacția ridicată a societății față de 

Carabinieri și creșterea relevanței IGC în ansamblul structurilor cu atribuții de aplicare a legii. 

Carabinierul, este cu atât mai mult un bun profesionist cu cât reuşeşte prin mijloace nonviolente (prin arta comunicării) să atingă obiectivele impuse. Învestit prin lege cu exerciţiul autorităţii publice, eficienţa măsurilor dispuse de carabinieri, finalitatea scopului pentru care îşi desfăşoară activitatea, sporesc atunci 
când în faţa cetăţeanului carabinierul dovedeşte că stăpâneşte foarte bine abilităţile de comunicare, analizând prin modul de acţiune, interogare, dialogare, analiză şi evaluare toate împrejurările situaţiei date. Acestea îl ajută să-şi impună punctul de vedere prin utilizarea construcţiilor argumentative, coerent structurate, 
construind prin tehnici persuasive consensul cu privire la interesul nostru comun: ordinea de drept. 
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Rezumat: Formarea și educația sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea profesională a 
sergenților, care reprezintă un pilon al Forțelor Armate. Importanța instruirii sergenților reiese mai ales prin 
diversitatea atribuțiilor, care urmează să fie exercitate de către acestea, printre care apărarea națiunii, 
asigurarea și menținerea păcii și securității în străinătate. La fel urmare a instruirii conform standardelor 
internaționale sergenții vor fi capabili să facă față conducerii grupelor mici și să asigure lanțul de sprijin al 
comenzii. În cadrul formării profesionale a sergenților, trebuie să fie analizată atât instruirea intelectuală, 
teoretică, cât și una practică, fiind doar prin respectarea balanței între aceste trei componențe poate fi instruit 
un sergent capabil să facă fața situațiilor de criză, care sunt aferente specificului activității profesionale. În 
cadrul studiului dat ne propunem să analizăm Curriculum de referință, obiectele, care sunt studiate de către 
sergenți și competențele principale, care urmează să fie dezvoltate în procesul de învățare. Fără o formare 
profesională corespunzătoare este imposibilă atingerea rezultatelor scontate, iar un sistem de educație va oferi 
abilități, cunoștințe, care vor contribui la construirea unui corp de sergenți profesionist capabil să răspundă la 
toate provocările lumii contemporane. 

 
Cuvintele-cheie: Forțele Armate, instruire, sergent, Curriculum 

 
Profilul sergentului profesionist. Ce este un sergent? Simpla expresie: „conducătorul inferior al unei unități 
mici”, care cândva a avut o aplicabilitate largă și este încă aplicabilă în unele țări, nu mai este adecvată pentru 
a cuprinde spectrul de îndatoriri, responsabilități și roluri ale sergenților în Forțele Armate moderne. La fel, coloana vertebrală a Forțelor Armate este SERGENTUL. Unul dintre scopurile care stau la baza Curriculum-ului de referință Educație militară profesională pentru sergenți (în continuare - Curriculum) este de a dezvălui cel puțin o parte din ceea ce înseamnă să fii sergent profesionist. Curriculum-ul nu prezintă decât un 
posibil amestec de educație, formare și experiență care reprezintă dezvoltarea profesională a unui sergent 
modern. O modalitate utilă de a schița profesia de sergent este luarea în considerare a trei variabile: domeniu de activitate, vechime în serviciu și rolul strategic.  
 
Învăţământ militar profesional. „Sarcina principală a educației”, conform lui Eric Hoffer, „este să 
implanteze voința și facilitatea de a învăța; ar trebui să producă nu oameni învățați, ci oameni care învață16”.  
 Interpretată larg, această concepție a educației implică faptul că învățarea este contingentă și continuă. Învățarea este contingentă în sensul că depinde de o structură și mediu instituțional permisiv, și de dispoziția și dorința individuală. Învățarea este continuă în sensul că, deși se poate absolvi oficial o instituție 
de învățământ, este o activitate pe tot parcursul vieții. Deși este adesea important să se facă distincția între educație și formare, acest curriculum consideră că acestea sunt activități care se includ reciproc. Educația și formarea, împreună cu experiența, sunt necesare pentru dezvoltarea completă a categoriei de „învățător 
practicant”. Referirea la formare și educație ca activități reciproc inclusive este deosebit de semnificativă 
pentru dezvoltarea profesională a sergenților și este reflectată în curriculum. În general, pe măsură ce 
sergenții fac tranziția de la nivelul inferior la nivelul superior, spațiul ocupat de educație în raport cu formarea în dezvoltarea profesională se extinde în mod corespunzător. Acest progres se datorează parțial din cauza faptului că, la nivelurile de grad superior, sergenții în baza pregătirii și experienței acumulate, sunt numiți de către instituție să ofere consiliere și să facă recomandări colegilor și liderilor superiori cu privire la 
probleme. Liderii militari de rang înalt necesită, ca sergenții să fie capabili să înțeleagă problemele și să le 
articuleze în limbi familiare inferiorilor. Necesitatea educației personalului Forțelor Armate rezultă din 
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angajarea lor unică, care include, printre altele, apărarea națiunii și asigurarea și menținerea păcii și securității 
în străinătate. Pentru a avea succes în aceste sarcini, membrii Forțelor Armate trebuie să fie agile din punct de 
vedere intelectual pentru a-și depăși adversarul și pentru a putea lucra cu aliații. În plus, necesitatea educației 
este inerentă în nevoia, așa cum a spus Williamson Murray: „de a pregăti (personalul Forțelor Armate) pentru 
misiuni în întregul spectru al conflictului, de la descurajare la nivel superior până la menținerea păcii și 
aplicarea la nivel inferior”17. Educația militară profesională este, prin urmare, concepută pentru a pregăti 
militarii profesioniști pentru a face față ambiguităților tot mai mari și a mediului de securitate contemporan și a spațiului de luptă. Educația sergenților ar trebui să fie suficient de largă pentru a oferi noi orizonturi academice și suficient de profund pentru a stârni curiozitatea intelectuală a tuturor (personalul militar: ofițer și sergent deopotrivă). Acest curriculum este o poartă critică pentru a dota forța armată a unei națiuni cu capacitatea 
pentru a fi la înălțimea și a              îndeplini această uimitoare responsabilitate de securitate națională. 
 
Structura Curriculum-ului de referință – educație militară profesională pentru sergenți18. Curriculum-ul de referință, este un program de învățare specific, o gamă de cursuri care descrie în mod colectiv materialele de predare, de învățare și de evaluare disponibile pentru un anumit curs de studiu.4 Crearea unui curriculum implică necesitatea de a oferi cursanților o foaie de parcurs cu ceea ce se pot aștepta. să învețe și un sentiment despre modul în care învățarea lor este organizată și structurată. De obicei, un curriculum are o structură 
imbricată, ceea ce înseamnă că există un program general în cadrul căruia sunt mai multe părți conectate. În ceea ce privește acest Curriculum, este organizat și structurat în felul următor: În primul rând, programa este organizată în funcție de patru niveluri de dezvoltare pentru sergenți: Bază; Intermediar; Avansat; și Superior. 
Curriculum este organizat în jurul a trei Module: Profesia de Militar; Leadership și Etică; și Competențe de bază ale sergenților.  
 
Modulul I, este conceput pentru a-i învăța pe sergenți despre identitatea sa profesională; practic ceea ce distinge individul ca sergent și membru al profesiei de militar.  
 
Modulul II, Leadership și Etică, se concentrează pe componentele cheie ale conducerii mili- tare și, cel mai 
important, etica care stau la baza profesiei de militar. Modulul III, Competențe de bază ale sergenților se concentrează pe dezvoltarea personalului și aspectele de management ca formatori și manageri în cadrul organizației lor. Subsumate sub fiecare temă/program sunt mai multe cursuri distincte. Cursurile sub fiecare temă/program constituie blocurile și includ subiecte precum: Sergentul în cadrul profesiei de militar, Etos-ul militar, Relații sergent-ofițer, Conceptul echipei de conducere, Îndrumarea ofițerilor inferiori, Evoluția războiului, Istoria militară națională: dezvoltare și tradiții, Aspecte juridice ale operațiunilor militare, Conștientizare culturală, Organiza- ții guvernamentale (GO) / Organizații internaționale (IO) / Organizații 
neguvernamentale (ONG), Stiluri de conducere, Dezvoltare de grup, Ordine și Disciplina, Managementul stresului, Motivație, Management personal, Managementul schimbării, Etica militară, Luarea deciziilor etice, 
Drepturile omului, Managementul diversităţii, Comanda şi controlul, Managementul informaţiei, Tehnici de instruire, Pregătire fizică, Tehnici de comunicare, Introducere în comunicare strategică, Manage- mentul 
conflictelor, Managementul personalului, Managementul riscului operaţional, Managemen- tul logisticii, 
Managementul instruirii etc. 
 
Atribuții conform gradelor. Sergent principal al instituției (sergent principal al IGC) este liderul superior, la 
vârful funcțiilor de sergent, servește ca consilier principal al comandantului și al conducerii elementului de  stat major. Acest sergent superior face recomandări comandantului cu privire la toate chestiunile legate de soldați și sergenți. El sau ea asigură conformitatea cu politicile, aderarea la standarde și performanță, desfășurarea și instruirea eficientă și menținerea disciplinei în cadrul organizației. Acest sergent, monitorizează dezvoltarea profesională a tuturor soldaților și sergenților. El sau ea servește la cel mai înalt 
nivel și asigură supraveghere la nivel tactic, operațional și strategic, sprijinind intenția comandantului. 
 Sergent principal (sergent principal al unității militare și echivalent) Cel mai experimentat sergent superior din cadrul unității. Utilizează abilități de conducere îmbunătățite și o experiență largă într-o capacitate mai mare de a implementa cu succes planificarea și managementul pentru îndeplinirea misiunii colective. Consiliază elementul de personal, instruiește și îndrumă subordona- ții și coordonează și supraveghează formarea. Monitorizează eficacitatea unității și respectă standar- dele. În plus, monitorizează moralul și bunăstarea unității, alte niveluri de dezvoltare profesională și susține standardele. Sergentul principal al unității militare servește drept model pentru toți subordonații, precum și pentru ofițerii inferiori și este un 
consilier în cadrul statului major. 
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Practică 

Teorie 

Sergent-major (sergent principal al batalionului și echivalent) Utilizează abilități de conducere îmbunătățite și o experiență largă pentru a implementa cu succes planificarea și managementul pentru îndeplinirea 
misiunii colective. Consiliază comandanții și mentorează subordonații, coordonează și supraveghează pregătirea. Monitorizează eficacitatea unității și respectă standardele. Sergent clasa I (sergent nivel 
companie și echivalent) este împuternicit și considerat un element cheie în structura de comandă. Ei își concentrează experiența sporită și abilitățile de conducere către îndeplinirea misiunii colective și 
sunt responsabili pentru gestionarea eficientă a unui număr mai mare de personal și echipamente. La acest nivel, se așteaptă ca sergenții de acest nivel să fie capabili să ofere sfaturi solide conducerii lor.  

Sergent clasa II (sergent nivel pluton și echivalent) Aceștia sunt de obicei repartizați în poziții care necesită responsabilități sporite. Sunt responsabili pentru mai mulți subordonați și mai multe echipamente și folosesc mai multă experiență și leadership pentru a-și modela sfera de influență în toate circumstanțele. 
 
Sergent clasa III (sergent nivel de grupă și echivalent) este nivelul de conducere cu cel mai mare impact asupra subordonaților. Practică conducerea prin exemplu, demonstrând conformitatea personală cu 
standardele în timp ce aplică aceste standarde pentru a asigura buna ordine și disciplina, pregătirea, aspectul 
personal și bunăstarea generală a personalului din subordine. Indiscutabil competent să execute sarcinile corect, să exercite conducere, să aibă grijă de personalul desemnat și să sprijine îndeplinirea misiunii. 
 Caporal (funcții nivel echipă și echivalent) Primul nivel de conducere în rândurile sergenților. Este responsabil pentru ordinea și disciplina, pregătirea, aspectul personal și bunăstarea generală a personalului 
din subordine.  
 
Soldat clasa III – soldat clasa I Acestea sunt gradele de bază de intrare în structura militară. Se așteaptă ca 
personalul să respecte standardele naționale de conduită și să urmeze ordinele și reglementările 
supraveghetorilor.  
 Un corp de sergenți împuternicit și dezvoltat profesional este un multiplicator de forță pentru Forțele Armate. 
Un fundament adecvat care necesită a fi stabilit prin legislație, politici, reglementări și doctrină, pentru a 
forma principiile directoare pentru guvernarea corpului de sergenți. Schimbarea sistemului de sergenți necesită acceptarea tuturor părților interesate, pentru a include conducerea politică atunci când este necesar. Fără o înțelegere fundamentală a naturii și scopului acestor schimbări, transformarea va fi ineficientă și 
procesul poate stagna. Resursele adecvate sunt esențiale pentru a construi și a susține un sistem cuprinzător de dezvoltare profesională pentru soldați și sergenți. Nerespectarea resurselor adecvate va submina 
eficacitatea programelor de dezvoltare a subofițerilor. 
 
Viziunea strategică privind dezvoltarea corpului de sergenți din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri reprezintă un ansamblu de acțiuni orientate spre realizarea procesului de restructurare, 
reorganizare și modernizare a corpului de soldați și sergenți pentru a fi capabili să îndeplinească sarcini individuale și colective ca lideri și specialiști de la nivel echipă până la nivelul Inspectoratului General de 
Carabinieri.  
 

Fig.1. Educația militar profesională 

CIM Nivel I Nivel II Nivel III Nivel l IV 

Un sistem eficient și extins de management al personalului oferă un proces de atribuire a celor mai bine calificați sergenți, la momentul potrivit, la locul potrivit. Un sistem de educație profesional va oferi abilități, cunoștințe și atribute pentru a construi un corp de sergenți profesionist capabil să opereze cu succes în 
mediul complex și incert al secolului XXI. 

 



 

 

Fig .2 Tabel explicit cu 4 niveluri de cursuri de carieră 

   Nivel de educație Atribuții Grad militar 

            Bază Capabil să îndeplinească sarcini la nivel de echipă/ 

pluton 

 Caporal – sergent clasa III 

       Intermediar Capabil să îndeplinească sarcini la nivel de pluton/ 

companie 

 Sergent clasa II- sergent clasa 

I 

          Avansat Capabil să îndeplinească atribuții la companie/ batalion și echivalente 
  Sergent-major – sergent 

principal 

         Superior Cel mai experimentat lider din cadrul sergenților. Servește în funcțiile de sergent principal. Nivel unitate militară și mai înalt 

  Sergent principal al unității   
militare – sergent principal 

 
Fig.3. Tabel explicit – Corelarea educației militare cu funcțiile și gradele militare 
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Rezumat. Trasând o linie analitico-informativă vis-à-vis de procesul evolutiv al instituției cara- binierilor 
cu racordare la perioada 1991 – 2001, observăm o evoluție curajoasă, demnă și constantă. 

Inițiate toate cu semnarea Legii cu privire la instituția de carabinieri din 1991, succedate de: depuneri 
de jurământ, triumfarea cu locuri de frunte în concursuri internaționale, participarea în misiuni de lichidare a 
calamităților natuale, acțiuni cu bărbăție și eroism – toate împreunate într-un solid statut: autoritate specializată 
a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afa- cerilor Interne, cu misiunea de a apăra 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin executarea atribuţiilor de menținere, asigurare şi 
restabilire a ordinii publice, de prevenire şi des- coperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, de protecţie a 
obiectivelor de importanță deosebită, de pre- venire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de 
urgenţă, de asediu sau de război. 

 
Cuvintele-cheie: carabinieri, evoluție, atribuții, drepturile omului 
 12 decembrie 1991 I titlul de :,,ziua de naștere’’ a intituției carabinierilor, în calitatea sa de autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu 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. Aceasta-I datorită faptului că anume pe 12 decembrie 1991 fost aprobată de Parlament şi semnată de Presedintele Republicii Moldova Legea Nr. 806-XII cu privire la trupele 
de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne. Așadar, această dată devine ziua formării 
trupelor de carabinieri ale statului independent – Republica Moldova.  
 Următoarea treaptă în evoluția istorică a autorității specilizate cu statt militar carabinierilor este marcată de 
luna ianuarie 1992. În baza ordinului M.A.I. al Republicii Moldova se formează Regimentul mobil-operativ de 
carabinieri (u.m.1001) (comandant a fost numit dl. Sergiu Ganea) şi Regimentul de escortă (u.m.1002) 
(comandant a fost numit dl.Valeriu Ceachir). 1992 – La 13 martie subdiviziunea de carabinieri (u.m.1002) pentru 
prima dată se îndreaptă în regiunea conflictului armat.  
 
La 31 martie 1992 institutia carabinierilor se remarcă prin o actiune eroică. În timpul atacului în apropierea satului Cosniţa, raionul Dubăsari, îndeplinind misiunile de serviciu şi necruţindu-şi viaţa, au căzut eroic în 
luptă plutonierul adjutant Victor Lavrentov şi plutonierul Dumitru Roman. 
 
În aprilie, 1992 este numit în funcţia de viceministru al afacerilor interne, comandant al trupelor de 
carabinieri d-nul Mihai Mămăligă. La 25 aprilie, același an, efectivul u.m.1002 şi la 3 mai efectivul u.m. 1001 
pentru prima dată depun jurămintul militar de fidelitate Republicii Moldova şi poporului său, transformându-
se acest moment în unul de-a dreptul istoric. 
 La 9 mai, conform ordinului MAI al Republicii Moldova, pentru bărbăţie şi eroism manifes- tat în lupta cu formaţiunile armate nelegitime, plutonierul Dumitru Roman este înscris pe veci în listele u.m.1002. La 30 mai 
subdiviziunea mixtă u.m.1001 se îndreaptă în zona conflictului armat (s.Holercani), din nou evidențiindu-se 
un act eroic. 
 Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr.4 din 24.06.1992 în baza Regimentului mobil-operativ 
independent de miliţie (u.m.5447) şi Regimentului de escortă independent (u.m.7481), care intrau în componenţa Direcţiei Trupelor Interne din Ucraina şi Moldova ale fostei URSS, au fost create respectiv, 
Regimentul mobil-operativ de carabinieri (u.m.1001) şi Regimentul de escortă (u.m.1002) cu dislocarea 
statelor-majore în or.Chişinău.  
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La 29 iunie, aflîndu-se la postul de pază a punctului de comandă al Statului Major al M.A.I. al Republicii Moldova în timpul bombardamentului concentrat de artilerie a fost rănit mortal ostaşul Igor Mînăscurtă 
(u.m.1001).  
 
În iulie, 1992, în funcţia de Prim-adjunct al comandantului, şeful statului-major al trupelor de carabinieri, este 
numit d-nul Valentin Griţco. Tot în 1992 Carabinierul-halterofil Tudor Casapu devine Campion Olimpic la 
Jocurile Olimpce de vară din Barcelona, moment de însemnătate deosebită pentru țara noastră. 
 În baza u.m.1002 este formată pentru prima dată în istoria Republicii Moldova compania gărzii de onoare.  
 
La 4 noiembrie, Preşedintele Republicii Moldova a semnat Decretul prin care a fost aprobată structura, 
componenţa numerică şi dislocarea efectivului de carabinieri, totodată, în cadrul Ministe- rului Afacerilor 
Interne a fost creat Departamentul Trupelor de Carabinieri cu sediul în or. Chişinău. În decembrie, unităţile 
militare 1001 şi 1002 se reorganizează în brigăzi, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova, la 
18 decembrie li se înmînează Drapelele de Luptă.  
 
Începînd cu 18 februarie, 1993, efectivul u.m.1001 începe să îndeplinească sarcinile serviciu- lui de luptă la paza ordinii publice în oraşele Chişinău, Hînceşti, Criuleni, Căuşeni, iar la 1 august în raionul Glodeni. În 
aprilie, în Centrul de Instruire al D.T.C. (u.m.1006) a absolvit prima promoţie de sergenţi – comandanţi de grupă.  
 
În conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 24 mai este înmînat Drapelul de Luptă 
Departamentului Trupelor de Crabinieri şi unui şir de unităţi. În baza ordinului MAI, din 24 august trupele de carabinieri încep să îndeplinească sarcinile de pază şi apărare a obiectivelor diplomatice, pentru ce a fost formată u.m.1026. La 28 decembrie, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova este format batalionul 
independent al trupelor de carabinieri (u.m.1045) cu dislocarea în or.Comrat. 
 
Tot în 1993, s-a desfăşurat prima Spartachiadă a trupelor de carabinieri, care includea trei probe sportive: 
atletism, tragerea la ţintă şi lupta sambo. În iunie, 1994 a fost semnat primul număr al ziarului “Carabinierii 
Moldovei” – organ de presă al Departamentului Trupelor de Carabinieri. În august-septembrie, acelasi an, unităţile şi subunităţile trupelor de carabinieri participă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale în 
raioanelele Hînceşti, Străşeni, Vulcăneşti ş.a.  
 
1994 – este compusă prima partiţie orchestrală şi făcută prima imprimare a imnului de Stat  al Republicii 
Moldova “Limba Noastră”, de către orchestra militară a Departamentului Trupelor de Carabinieri sub 
conducerea domnului Nicolae Usaciov.  
 
1995 – Conform Decretulului Preşedintelui Republicii Moldova din 12 iunie după reorganizare au fost 
formate unităţile militare 1033; 1034; 1041; 1042; 1026 cu dislocarea statelor – majore, respectiv în or. 
Briceni, Floreşti, Cahul, Basarabeasca şi Chişinău.  
 În iunie, același an, a absolvit şcoala medie specială de poliţie a M.A.I. prima promoţie de ofiţeri ai trupelor de 
carabinieri.  
 
1996 – Prin ordinul Ministrului afacerilor interne din 25 iulie a fost aprobat Regulamentul Serviciului de 
luptă al trupelor de carabinieri.  
 
Tot în acest an, prin ordinul comandantului trupelor de carabinieri, d-nul   M. Mămăligă, din 26 septembrie a 
fost inaugurat muzeul istoriei şi dezvoltării trupelor de carabinieri.  
 În februarie, 1997 este numit în funcţia de Viceministru al afacerilor interne, comandantul trupelor de 
carabinieri, d-nul Anatol Simac.  
 
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 20 august, 1997 a fost aprobată Concepţia 
reformei sistemului penitenciar, începîndu-se procesul de transmitere pe etape a funcţiilor de supraveghere şi escortă a persoanelor condamnate precum şi paza coloniilor de corecţie de la unităţile militare ale trupelor 
de carabinieri la Ministerul Justiţiei.  
 
1998 – În februarie unităţile şi subunitățile trupelor de carabinieri participă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale în s. Leuşeni, r-nul Hinceşti.  
 
Conform ordinului Ministrului afacerilor interne din 24 noiembrie, 1998 a fost aprobat Regulamentul cu 



 

 

privire la insigna “Pentru merite” de gradul I şi II a trupelor de carabinieri.  
 
1999 – În luna martie carabinierii au fost antrenaţi în acordarea ajutorului cetăţenilor de pe urma calamităţilor naturale în satele din r-le Glodeni, Teleneşti şi Nisporeni.  
 
La 27 august, același an, batalionul mixt al Departamentului Trupelor de Carabinieri a participat la prima paradă militară în istoria modernă a republicii, consacrată aniversării a 8-a de la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova. În baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova, din noiembrie se efectuează modificări în structura trupelor de carabinieri şi în dislocarea unităţilor şi subunităţilor lor.  
 
La 23 septembrie, 2000 carabinierul Oleg Moldovan a cucerit prima medalie de argint pentru Republica 
Moldova la tir în cadrul Jocurilor Olimpice de vară de la Sidney. În noiembrie-decembrie, același an, carabinierii participă la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale în raioanele centrale şi de nord ale 
Republicii Moldova.  
 
2001 – În mai este numit la funcţia de Viceministru al afacerilor interne, comandantul trupelor de carabinieri 
dl. Igor Plop. În august-septembrie, 2001, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova se efectuea- ză modificările în structura trupelor de carbinieri şi în dislocarea unităţilor şi subunităţilor lor. 
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Rezumat: Poliție și Inspectoratul General de Carabinieri reprezintă instituții cheie în cadrul sistemului 
organelor polițienești din Republica Moldova. În pofida importanței și rolului definitoriu al acestor instituții în 
menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, atribuțiile acestor instituții nu sunt bine delimitate. Orice 
neclaritate în cadrul atribuțiilor de serviciu poate genera un abuz de drept, în detrimentul drepturilor 
fundamentale ale omului. În acest context, menționăm că în cadrul activității lor, de menținere și restabilire a 
ordinii publice carabinierii au misiunea de a apăra drepturile și libertățile omului prin respectarea cu strictețe și 
neadmiterea încălcării atribuțiilor de serviciu. Deci în continuare prin prezentul articol ne propunem drept scop 
sa delimităm instituția carabinierilor de instituția poliției, deoarece în societate de multe ori se pune întrebarea 
de ce avem nevoie de carabinieri când avem poliție? Prin urmare îmi propun sa fac acest lucru cu scopul de a 
stabili care sunt atribuțiile carabinierilor și până unde sunt îngrădite pentru a putea preveni eventualele 
încălcări ale dreptului omului. 

 
Cuvinte-cheie: drepturile omului, carabinieri, politie, atribuții 

 Țin sa menționez faptul ca organul principal al carabinierilor este Inspectoratul General de Carabinieri. 
Acesta autoritate specializata de stat face parte din sistemul național de ordine și securitate publică și din 
sistemul național de apărare. În această ordine de idei, trebuie să remarcăm faptul că natura dublă a 
atribuțiilor carabinierilor reprezintă o excepție de la regula principala, care se regăsește în prevederile art. 2 
alin. (2) al Legii cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri: [1] ” Inspectoratul General de Carabinieri 
exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor 
Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare.”  
 
În ceea ce ne privește pe noi consider ca trebuie sa oferim o atenție mai deosebita atribuților principale a acestei autorități. Acestea pot fi desprinse cu ușurință   din prevederile alin. (1) art. 2 al legi menționate supra 
[1] „În domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, al protecției drepturilor și 
libertăților legitime ale persoanei și comunității, Inspectoratul General de Carabinieri: 

a) apără, prin mijloacele și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală şi libertatea 
personală, proprietatea publică şi privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;

b) execută misiuni de asigurare a ordinii și securității publice cu ocazia întrunirilor, a manifestațiilor 
sportive, cultural-artistice, a întrunirilor cu caracter religios, sub formă de oficiere a unor servicii divine, sau cu 
ocazia altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane; 

c) execută, în condițiile legii, misiuni de restabilire a ordinii publice atunci cînd aceasta a fost 
tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte ce contravin legislației în vigoare; 

d) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei, în baza planurilor comune de activitate 
sau a planurilor speciale, a ordinelor sau dispoziţiilor ministrului afacerilor interne, misiuni de menţinere a 
ordinii și securității publice pe întreg teritoriul ţării, precum și misiuni aferente domeniului circulației rutiere; 

e) execută, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în baza planurilor de cooperare, 
misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice în punctele de trecere a frontierei de stat; 

f) execută misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau al altor 
activităţi la care participă înalţi demnitari de stat; 

g) limitează sau interzice temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, 
precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri, cu ocazia desfășurării 
misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice în timpul desfășurării unor întruniri sau a altor 
evenimente publice care implică aglomerări de persoane.” 
 Poliţia în viziunea legiuitorului moldav [2. art.2] reprezintă o instituție publică specializată a statului, în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, 
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investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. Instituția poliției conform alin.(1) art. 18 al Legii 
cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul polițistului are ca scopuri principale: 

 Apărarea vieții persoanelor 
 Apară integritatea corporală a persoanelor 
 Apăra sănătatea persoanelor 
 Protejează libertatea persoanei, 
 Apară proprietatea privată şi publică, 
 Precum și apără alte drepturi legitime ale persoanei şi comunităţii. 

 Instituția poliție poate fi delimitată de instituția carabinierilor însăși din atribuțiile sale și anume prin faptul că acesta instituție are atribuții ce țin de:[2. art. 19, 20, 22, 23] 
 Prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor 

Ce ține de aspectul contravențional, [3. p.18]: atunci reținerea   poate fi efectuată numai în baza temeiurilor 
juridice prevăzute la art. 433. „Reținerea ”din Codul contravențional și în ordinea stabilită de această normă 
juridică. Pentru ca reținerea să fie legală, de rând cu existența temeiului juridic, organul care o aplică trebuie să 
fie dotat cu dreptul respectiv. Subiecții activității polițienești dotați cu dreptul de a aplica această măsură de 
asigurare a proceduri sunt expres reglementată prin lege. Art. 433 alin. (2) din Codul contravențional al RM  
prevede: „(2) Reținerea se aplică de către: 

a) poliție; 
b) Poliţia de Frontieră, în cauzele de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră 

sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat;  
c) Serviciul vamal în cazurile contravențiilor ce țin de competența lui; 
d) Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa 

sa" 
Prin urmare analizând cele menționate referitor la reținere acesta atribuție este  foarte interpretativă! 

 Investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, urmăriri penale 

 Asigurarea înfăptuirii justiţiei 
 Asistenţa populaţiei și a autorităţilor administraţiei publice locale 

 Ceea ce le face sa se asemene este faptul că ambele au atribuții ce țin de menţinerea, asigurarea și restabilirea 
ordinii şi securității publice, protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii, 
fiecare în parte având specificul său. Ca aspect comparativ din practica altor state menționăm exemplul Italiei 
[4] "poliția este o formațiune civilă subordonată Ministerului Afacerilor Interne, atunci Carabinierii sunt o 
structură militară sub conducerea Ministerului Apărării, îndeplinind nu numai funcții civile (poliție), dar și 
capabile să efectueze operațiuni în străinătate cu o armată obișnuită"; ce ține de nivel național sunt instituții 
subordonate Ministerului Afacerilor Interne. 
 În România, echivalentul instituției carabinierilor este „Jandarmeria Română” și la fel aceasta instituție intră 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aceasta fiind [7] o instituția specializată a statului România cu 
statut militar. Astfel legiuitorul român în cuprinsul legii 550/2004 privind organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române, [8, art.19] stipulează atribuțiile acestei instituții, ce tine de ordine și siguranță publică 
putem menționa următoarele atribuții: 

 asigurarea masurilor de ordine publica pe traseele de deplasare către stadioane, săli si alte locuri 
destinate desfasurarii competitiilor sportive; 

 asigurarea măsurilor de ordine publica în zona stadioanelor, salilor de sport si a altor locuri destinate 
desfasurarii competitiilor sportive, pâna la perimetrul zonei delimitate de porțile unde se controleaza 
biletele de acces; 

 vizează măsurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii și securității participantilor în 
interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor sportive; 

 stabilește împreuna cu organizatorii gradul de risc al manifestării sportive; 
 restabileste ordinea publica grav tulburata în interiorul locurilor de desfășurare a competițiilor 

sportive, atunci când se produc acte de violenta între participanți și sunt puse în pericol viata si 
integritatea corporala ale spectatorilor, jucatorilor, arbitrilor, oficialilor sau ale forțelor de ordine; 

 evacueaza spectatorii din locurile de desfășurare a competițiilor sportive, în situația în care 
desfasurarea manifestarilor în condiții de siguranță nu mai este posibila si a fost solicitat sprijin în acest 
sens de către organizatori; 

 evacueaza parțial sau total spectatorii în situația producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, 
tulburare gravă a ordinii publice sau ca urmare a altor situații care pun în pericol viata, integritatea 
corporala ori sanatatea spectatorilor, jucatorilor, arbitrilor, oficialilor sau forțelor de ordine. 



 
 

 permite accesul suporterilor în incinta stadionului în ziua meciului, la o ora ce va fi stabilita de către 
forțele de ordine iar defluirea acestora va avea loc imediat după terminarea întâlnirii;  

 pentru evitarea tulburarii ordinii publice și prevenirea incidentelor de orice natura, forțele de ordine 
vor însoți grupurile de suporteri pe tot parcursul deplasării la stadion si la înapoiere si vor lua toate 
măsurile legale ce se impun atunci când se constata tulburări ale ordinii publice; 

 În altă ordine de idei, menționăm structura acestor Inspectoratului General de Crabinieri și a Poliției, instituția carabinierilor are următoarea structură: [5] 
 Direcţia management operaţional 
 Direcţia management strategic 

 Direcţia management resurse umane 

 Direcţia securitate și investigaţii 
 Direcţia cooperare și misiuni internaționale 

 Direcţia aprovizionare și dotări 
 Secţia financiară 

 Secţia juridică și practică contravențională 

 Serviciul documentare 

 Serviciul tehnologii informaţionale 

 Serviciul informare și comunicare cu mass-media În schimb sub subordinea IGP sunt: [5] 
 Inspectoratul Național de Investigații, 
 Inspectoratul Național de Patrulare, 

 Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău, 
 Direcția Generală Urmărire Penală, 
 Brigada cu Destinație Specială ”Fulger”, 

 Centrul Chinologic, 

 Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, 

 Centrul pentru cooperarea polițienească internațională (Interpol) 

 42 de inspectorate ale poliției la nivel raional. 
 
Deci aceste două instituții au un scop comun și anume: [6] să asigure, împreună ordinea publică, apărarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare 
a legii. 
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Rezumat: Aplicarea legii trezește deseori confuzii, mai ales în ceea ce privește noțiunea de 

„ordine publică”, întrucât nu găsim o definiție a acesteia nicăieri în prevederile legale. De aceea, o 
interpretare cât mai exactă a acestei noțiuni are legătură directă cu aplicarea uniformă și conformă principiilor 
de drept a legii, mai ales în ceea ce privește legile privind activitatea organelor de menținere a ordinii publice, 
implicit a carabinierilor. Inspectoratul General de Carabinieri face parte din sistemul național de ordine și 
securitate publică și din sistemul național de apărare, activitatea acestuia este reglementată de a Legea 
nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri. ordinea publică este pretutindeni, este ceea ce 
dirijează modalitatea noastră de conviețuire, iar o răzvrătire împotriva acesteia este iremediabil sancționată. 
Instituția carabinierilor dispune de pârghii ce permit intervenția în momentul în care, în baza unei bănuieli 
rezonabile, se atestă încălcarea ordinii publice, iar ordinea publică în sine, este ceea ce asigură conviețuirea 
normală și cotidiană a societății. 

 
Cuvinte cheie: ordine publică, incertitudine, interpretare, instituția carabinierilor, bănuială rezonabilă, 

menținere, asigurare, restabilire, gestionare, prevenire, drepturile omului, cotidian, putere coercitivă. 
 În procesul aplicării prevederilor legale, ne confruntăm deseori cu incertitudini, confuzii și neclarități. În ceea ce privește ordinea publică și nemijlocit noțiunea acesteia, în cadrul normativ național nu identificăm o 

definiție, iar părerile doctrinarilor sunt neuniforme în ceea ce privește acest aspect. Totuși, „ordinea publică” 
este întâlnită de nenumărate ori în izvoarele de drept, legiuitorul recurgând la menționarea ei, cel puțin, ori 
de câte ori este necesar a conferi careva atribuții unei instituții de stat. Inexistența unei definiții generale și 
universal cunoscute prezintă probleme sub diverse aspecte, întrucât atribuțiile a diverse organe și instituții pot fi, în egală măsură, limitate, dar și extinse sub imperiul interpretării noțiunii. Legea Nr. 219 din 08-11-
2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri nu face excepție. De ordinea publică sunt legate 
majoritatea prevederilor din această lege.  
 Ordinea își are originile în natură, respectiv este aplicabilă și speciei umane, fiind cea care, în general, creează coeziunea necesară între indivizi și care, simultan, dă naștere, susține și asigură dezvoltarea societății. 
Necesitatea instaurării ordinii, implică necesitatea instaurării unor reguli clare de conduită, reguli care indică fiecărei persoane ce îi este îngăduit să facă și ce nu îi este îngăduit, precum și ce conduită trebuie să aibă, fiecare cetățean, în cadrul vieții sociale. Ordinea implică, de asemenea, măsuri de menținere, asigurare și 
restabilire a ordinii, menite să asigure restabilirea echilibrului social, atunci când regulile de conduită au fost încălcate.  
 
În acest context, unii autori consideră “ordinea publică”, ca fiind un bun “sui generis”, care constituie o categorie intermediară, între drept și morală, un bun a cărui violare poate avea totuși repercusiuni și mai 
grave, decât acelea ale unui principiu pur etic.  
 
Totuși, în esență, noțiunea de ordine publică cuprinde în sine un conținut abstract, ușor interpretabil, 
depinzând de perspectiva în care este analizată, dar care are o unică și incontestabilă sursă: societatea, 
pliându-se și depinzând de modul de conviețuire a acesteia, fiind o noțiune socială, cu aspecte care, interpretate corespunzător, dezvăluie legătura iremediabilă a ordinii publice cu dreptul. Anume privită din 
acest punct, ordinea publică este acea totalitate sau acel sistem de norme juridice care stau la baza funcționării statului, emanând de la societate, răspunzând nevoilor acesteia, încălcarea ei fiind pedepsită ca 
atare. 
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Ordinea publică cuprinde: toate normele privitoare la demnitatea și la libertatea individuală, la drepturile 
omului în sensul cel mai larg al cuvântului și la egala ocrotire a liberei expansiuni a acestor drepturi în fiecare 
individ; toate normele care sunt în mod direct sau indirect în relație cu organizarea societății și cu puterile 
conferite organelor sale etc. [1, p. 59]  
 
În ciuda eforturilor depuse pentru crearea unui sistem legislativ capabil să gestioneze desfășurarea vieții sociale și să asigure respectarea ordinii publice, toate statele, inclusiv și cele cu o democrație avansată și cu o economie abundentă, s-au confruntat, se confruntă și, cu siguranță, se vor confrunta cu acțiuni de tulburare a 
ordinii publice. Aceste acțiuni, caracterizate prin violență, distrugeri, încălcarea legii și a drepturilor omului, au la bază modalități de manifestare și efecte dintre cele mai diverse, dar toate au ca finalitate perturbarea 
ordinii publice și suferința umană. 
 
Pornind de la eventualele cauze ale producerii unor tulburări a ordinii publice și din experiența de zeci sau sute de ani, statele și-au construit structuri specializate și au adoptat strategii pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice. Majoritatea statelor democratice includ în categoria forțelor de ordine publică 
efective de poliție, jandarmerie, carabinieri, unități antiteroriste, gardă de coastă, gardă națională etc. [2, p. 5]  
 
Inspectoratul General de Carabinieri face parte din sistemul naţional de ordine și securitate publică și din sistemul naţional de apărare, activitatea acestuia este reglementată de o lege specială, ajustată la standardele 
UE. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri a fost consfințit noul statut juridic al Carabinierilor în sistemul de ordine și securitate publică și cel de apărare națională. Cadrul de reglementare a fost realizat în corelare cu documentele de politici publice, potrivit contextului evoluției instituționale, astfel încât IGC dispune, în general, de instrumentele necesare continuării 
demersurilor de consolidare și modernizare.  
 
Inspectoratul General de Carabinieri 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.  
 Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de lege și actele normative în vigoare.  
 
În cazul în care există o bănuială rezonabilă privind unele circumstanţe sau fapte ce periclitează ordinea de drept, viaţa persoanelor sau alte valori sociale, fiecare carabinier, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, este obligat să comunice acest fapt la cea mai apropiată subdiviziune de poliţie sau de carabinieri şi să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate în 
pericol, pentru reţinerea și identificarea făptuitorilor, pentru identificarea martorilor şi paza locului în care s-
a produs evenimentul. Altfel spus, art. 25, alin. (2) al Legii IGC, stabilește că la baza acțiunii întreprinse de instituția carabinierilor în vederea gestionării ordinii publice în ansamblul ei, stă o bănuială rezonabilă care dictează sau nu necesitatea unei eventuale intervenții.  
 Pentru a nu permite o interpretare extensivă în acest context, CEDO stabilește că bănuiala  rezonabilă 
presupune existenţa faptelor sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză 
ar fi putut săvîrşi infracțiunea. Faptul că o bănuială este presupusă cu bună- credinţă nu este suficient (Muşuc 
v. Moldova, 6 noiembrie 2007) [3, p. 10]. Ceea ce poate fi considerat „rezonabil” depinde de toate circumstanţele cauzei (Fox, Campbell şi Hartley c. Regatu- lui Unit, 30 august 1990) [4, p. 16-17]. Faptele care dau naştere suspiciunii nu trebuie să fie sufi- ciente pentru a justifica o condamnare, şi nici chiar pentru 
înaintarea învinuirii, ceea ce reprezintă următorul pas al procesului penal (Brogan ş.a. c. Regatului Unit, 29 
noiembrie 1988). [5, p. 9]  
 Atribuțiile și împuternicirile Inspectoratului General al Carabinerilor sunt prevăzute în capitolul IV, Secțiunea 
I al Legii Nr. 219 din 08-11-2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri. Astfel, art. 22, alin. (1) sabilește faptul că în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, al protecției 
drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei și comunității, Inspectoratul General de Carabinieri: execută, 
în condițiile legii, misiuni de restabilire a ordinii publice atunci când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte ce contravin legislaţiei în vigoare. Observăm în acest context trei aspecte în ceea ce privește 
gestionarea ordinii publice și anume: menținerea, asigurarea și restabilirea acesteia. Menţinerea ordinii publice reprezintă ansamblu de măsuri, activităţi şi acţiuni organizate şi desfăşurate cotidian pentru 



 
 

asigurarea funcţionării normale a autorităţilor statului, protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, a normelor de conduită civică, a regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori sociale, precum şi a patrimoniului public şi privat. Asigurarea ordinii publice este acel ansamblul de măsuri, activităţi şi acţiuni întreprinse în timpul evenimentelor publice pentru respectarea legalităţii, prevenirea şi curmarea tulburărilor sociale sau manifestări de violenţă. Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul de măsuri, 
activităţi şi acţiuni organizate şi executate cu folosirea mijloacelor şi tehnicii speciale din dotare conform prevederilor legislaţiei în vigoare, având drept scop readucerea situaţiei la starea de normalitate. [6, p. 5-6]. IGC deține competența exclusivă, la nivel național, în ceea ce privește activitatea de asigurare și restabilire a 
ordinii și securității publice.  
 Carabinerul, în exercitarea atribuțiilor sale are împuternicirea de a să solicite persoanelor respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar în caz de necesitate, pentru a asigura respectarea cerinţelor legale, să intervină cu utilizarea forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc din dotare, în condiţiile 
stabilite de lege. Artibuții în ceea ce privește gestionarea ordinii publice se regăsesc și în domeniul asigurării 
regimului stării de urgenţă, declarată în condițiile legii.  
 
În domeniul prevenirii și combaterii terorismului, Inspectoratul General de Carabinieri: asigură măsuri de 
ordine şi de protecţie a zonelor în care s-au produs ori există pericolul iminent de producere a unor incendii, 
explozii ori a altor situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa și integritatea fizică a persoanelor sau bunurile 
acestora. În jurisprudență română, s-a stabilit că „ordinea publică înseamnă între altele, climatul social fi- resc, 
optim, care se asigură printr-un ansamblu de norme și măsuri și care se traduce prin funcționarea normală a instituțiilor statului, menținerea liniștii cetățenilor și respectarea drepturilor acestora”.  
 
De altfel, structura omoloagă a Inspectoratului General de Carabinieri în cadrul sistemului din România este reprezentată de către Jandarmeria Română. Spre deosebire de IGC, în exercitarea atribuțiilor de menținere a 
ordinii publice, Jandarmeria Română este divizată în șase structuri ce acționează în situații de diverse 
categorii: structurile mobile, structurile montane, zona litoralului, antiteroriste, de prevenire și combatere a 
faptelor antisociale și celor ce activează în cadrul manifestărilor sportive. Structurile în cauză permit instruirea minuțioasă și eficientă a jandarmilor, pregătindu-i pentru a acționa în vederea menținerii ordinii publice în situații specifice și corespun- zătoare domeniului lor de specializare. Un model similar este și 
structura Jandarmeriei Naționale a Franței, aceasta are structuri specializate pe diverse domenii după cum urmează: jandarmeria mariti- mă, de aer de transport aerian, de securitate nucleară. O eventuală modificare legislativă ce ar tradu- ce și adapata corespunzător în sistemul național de drept structurile specifice 
Jandarmeriei Române sau celeii franceze, ar permite asigurarea exercitării eficiente a menținerii, asigurării și 
restabilirii ordinii publice, ar conferi atribuții extinse carabinierilor în diverse domenii și ar scoate din sarcina instituției poliției anumite sarcini care ar putea fi cu ușurință exercitate de carabinieri și care încarcă în mod 
inutil organul polițienesc.  
 
Astfel, concluzionăm că ordinea publică este pretutindeni, este ceea ce dirijează modalitatea noastră de conviețuire, iar o răzvrătire împotriva acesteia este iremediabil sancționată. Legislația națională, prin codificări, face ca ordinea publică să fie palpabilă, accesibilă, făcând-o ușor de învățat, deprins, respectat. O eventuală încălcare a acesteia, în anumite limite, oferă posibilitatea exercitării puterii coercitive a statului și aplicării unor măsuri ce limitează proporțional drepturile și libertățile persoanei în cazul în care aceasta 
atentează într-un fel sau altul la ordinea publică, fapt confirmat inclusiv prin art. 54 al Constituției Republicii Moldova. Instituția carabinierilor dispune de pârghii ce permit intervenția în momentul în care, în baza unei bănuieli rezonabile, se atestă încălcarea ordinii publice, iar ordinea publică în sine, este ceea ce asigură conviețuirea normală și cotidiană a societății, fără perturbări ce vin în contradicție cu principiile și valorile 
general recunoscute, indiferent dacă fapta prejudiciabilă este sau nu prevăzută expres de lege. Indicarea 
ordinii publice ca atribuție de baza a carabinierilor lasă un spațiu larg de interpretare și dezbateri, însă atunci 
când bunăstarea și interesul superior al societății primează, este ușor de a aplica legislația și de a menține, 
asigura și restabili ordinea. 
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statut juridic. 
 
A. Statul juridic și atribuțiile Inspectoratului General de Carabinieri în timp de pace și  în timp de 

război. 
Analiza statului juridic a Inspectoratului General de Carabinieri într-o formă generalizată, la prima vedere nu ar trebui să comporte careva dificultăți. Concluzie ce poate ușor să fie desprinsă în virtutea focusării pe definiția Inspectoratului General de Carabinieri reflectate de art. 2, alin. (1) din Legea nr. 219 din 08-11-2018 
cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri, unde este expus că: „Inspectoratul General de Carabinieri 

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” [1].  
 Din definiția evidențiată mai sus, putem desprinde câteva caracterisitici de bază, anume că Inspectoratul 
General de Carabinieri: 

 Este o autoritate de stat cu statut militar;  

 Se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

 Are misiunea de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei prin exercitarea atribuțiilor specifice ce îi revin, inclusiv; 
 Asigurarea stării de urgență, de asediu sau de război.  

 În contextul ultimei atribuții evidențiate într-un mod răzleț, poate fi concluzionat că trupelor de carabinieri 
le revine anume rolul de „asigurare” a stării de urgență, de asediu și de război. Cu toate acestea, ar putea apărea o întrebare, anume: Ce ar presupune atribuția de „asigurare” de către Inspectoratul General de 
Carabinieri a instituirii acestor regimuri juridico-administrative? Ar însemna asta oare misiunea de 
supraveghere a respectării acelor restricții în raport cu anumite drepturi și libertăți fundamentale a cetățenilor în cuprinsul decretării acestor regimuri juridico- administrative? Sau poate întrebările în acest context ar trebui puse altfel, în funcție de categorizarea atribuțiilor trupelor de carabinieri pe care o reflectă 
alin. (2) din același articol, unde se menționează că: „Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de 

pace, atribuții poliție- nești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în 
condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare”. [1] Astfel, reieșind din analiza prevederilor 
acestei norme juridice, putem constata că reieșind din categoria de atribuții legale ce îi revine Inspectoratului 
General de Carabinieri în funcție de situațiile juridice de pace pe de o parte, și de asediu și de război pe de altă 
parte, statutul juridic al acestei autorități se modifică. Mai ales că în baza prevederilor de la art. 9      din Legea nr. 345 
din 25-07-2003 cu privire la apărarea naţională este specificat faptul că: „Forţele destinate apărării 
naţionale sînt Forţele Armate compuse din Armata Naţională şi Inspectoratul General de Carabinieri” [2].  
 
Astfel, observăm că în perioada existenței unui conflict armat, Inspectoratul General de Carabinieri dintr-o autoritate cu atribuții polițienești se transformă într-o autoritate cu atribuții militare. Mai mult decât atât, 
statul juridic al Inspectoratului General de Carabinieri se raliază prevederilor unor acte normativ-juridice 
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specifice pentru situațiile de conflict armat, anume în conformitatea prevederilor din Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea naţională, Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și din 
Legea Nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri în partea ce ține de atribuțiile acestei entități în situația dată. Un articol de bază, din legea respectivă, ce se referă tranșant la atribuțiile trupelor de 
carabinieri în perioada decretării stării de asediu și stării de război este anume art. 23 din ultima lege enumerată 
mai sus. Analizând prevederile alin. (2) din acest articol, putem ajunge la concluzia că atribuțiile Inspecto- ratului 
General a Carabinierilor pot fi grupate în 2 categorii, anume în categoria acelor exercitate propriu-zis în 
cadrul mersului acțiunilor de pe teatrul operațiunilor militare și a unor atribuții auxiliare acțiunilor ce țin de desfășurarea conflictului armat.  
 
Prin urmare, din categoria atribuțiilor militare de participare directă la conflictul armat pot fi evidențiate următoarele atribuții: 

a) participă la executarea misiunilor în conformitate cu planul operaţiei (acţiunilor de luptă) de apărare a ţării, elaborat de Statul Major General al Forţelor Armate;  
b) participă la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului desantat ori debarcat pe 

teritoriul ţării, în locurile de dislocare a subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri; 
c) participă la apărarea localităţilor;  
d) participă la acţiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de către inamic din aer, cu 

mijloace de nimicire în masă, incendiare sau convenționale; 
e) execută, în cooperare cu alte forţe abilitate, acţiuni pentru descoperirea, capturarea sau 

neutralizarea elementelor paramilitare ce activează pe teritoriul țării; [1] 
Din categoria atribuțiilor auxiliare acțiunilor militare exercitate de trupele de carabinieri, pot  fi evidențiate: 

a) asigură respectarea regimului juridic stabilit pentru starea de asediu sau starea de război;  
b) execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de către autorităţile militare, altele decît cele 

pentru care se asigură pază militară pe timp de pace;  
c) asigură paza bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat în cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului;  
d) participă la acţiuni de evacuare a populaţiei, de control şi dirijare a circulaţiei, de escortare a prizonierilor de război şi de pază a acestora în obiective aflate în zona interioară, la acţiuni de dirijare şi îndrumare a refugiaţilor, de pază şi apărare a unor zone cu destinaţie specială.  
e) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi securitate naţională pentru a asigura şi proteja mobilizarea şi participă la asigurarea punerii în aplicare a actelor normative cu incidență în domeniul respectiv, potrivit legii [1]. 

 Constatând atribuțiile trupelor de carabinieri pe timpul decretării regimului juridic a stării de asediu și de război, putem constata că reieșind din acestea, aceste trupe în virtutea Dreptului Conflictelor Armate, cade sub incidența de combatant a unui conflict armat. Astfel, în cadrul art. 1 din Regulamentul-anexă a Convenției (IV) de la Haga cu privire la legile și obiceiurile de ducere a războiului, statutul de combatant este atribuit armatei și milițiilor și corpurilor de voluntari care îndeplinesc o serie de condiții : 
 au un semn fix care poate fi recunoscut de la distanță; 
 au în fruntea lor o persoană responsabilă de subordonații săi; 
 port armele deschis; 

 se conduc în timpul acțiunilor militare de legile și obiceiurile de război [3]. 
 
Un alt act international, anume Convenția de la Geneva din 1949, ușor modifică sensul statutului de combatant în partea ce ține de coraportul dintre armată și milițiile și corpurile de voluntari ce deja sunt văzute ca făcând parte din cadrul Forțelor armate ale părții beligerante în conflict [4]. Astfel, extrapolând sensul statutului de combatant evocat de aceste acte internaționale, poate fi stabilit că reieșind din legislația națională, Inspectoratul General de Carabinieri se incadrează perefect în statutul de combatant a unui conflict 
armat.  
Momentul modificării statutului juridic al Inspectoratului General de Carabinieri. O chestiune importantă este și momentul în care are loc modificarea atribuțiilor polițienești ale Inspectoratului General 
de Carabinieri în atribuții militare. Respectiv, coraborând prevederile din articolele 12, 28 și 43 din Legea 212/2004 poate fi evidențiat că momentul instituirii stării de asediu sau de război îl reprezintă intrarea în 
vigoare a Hotărârii Parlamentului în acest sens, la propunerea Președintelui sau, după caz instituie starea de război, cu aducerea neîntârziată la cunoștința Parlamentului, în momentul în care sunt recepționați indicatori indubitabili a demarării unui conflict armat [5].  
 Potrivit, cadrului juridic internațional, începerea acțiunilor militare poate avea loc doar prin: 

 Declarația de război motivată, sau; 



 
 

 Ultimatum cu declarația de război condiționată [6]. 
Or, potrivit datelor și argumentelor istorice care sunt în favoarea faptului că după leg, declararea oficială a războiului premerge, fără basculare, începerii acțiunilor armate [7, p. 49]. Cu toate acestea, reieșind din experiența practică, nu pot fi excluse nici cazurile de lipsă din partea statului agresor a respectării acestor formalități juridice. În orice caz, o dată cu instituirea meca- nismelor juridice evidențiate mai sus, potrivit 
prevederilor alin. (3) a art. 23 din Legea 219/2018: La declararea stării de asediu sau a stării de război, 
subdiviziunile Inspectoratului General de Carabinieri participă la operaţii/acţiuni de apărare a ţării sub 
conducerea Statului Major General al Forţelor Armate [1]. Respectiv, poate fi constatat că anume din acel 
moment are loc modificarea statului juridic intern și în raporturile internaționale a Inspectoratului General de 
Carabinieri. 
 
Opinii în doctrină cu referire la statul juridic al Inspectoratului General de Carabinieri. Cu toate acestea, unii doctrinari consideră că statutul juridic a Inspectoratului General de Carabinieri este ambiguizat de atribuțiile specifice ale acestei autorități în funcție de timpul de pace sau de asediu și/sau de război. 
Astfel, autorii Victor Guțuleac, Elena Comarnițcaia și Victoria Gabuja consideră că claritatea statului 
juridic a Inspectoratului General de Carabinieri este doar una aparentă. Anume, din considerentul că deși în 
art. 2 din Legea nr. 219/2018 cu privire Inspectoratul General de Carabinieri este prevăzut că această 
autoritate reprezintă o entitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, totuși, potrivit 
dumnealor, „legiuitorul s-ar contrazice pe sine” în momentul în care la nivelul alin. (2) din respectivul articol 
s-ar expune că : „ Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe 
timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și 
actele normative în vigoare” [1], pe când, după constatarea dumnealor, Ministerul Afacerilor Interne nu este 
parte componentă a Forțelor Armate. [8, p. 16] Cu un asemenea punct de vedere, nu putem cădea de- acord, anume, din considerentul că cum a fost demonstrate mai sus, specificul Inspectoratului General de Carabinieri 
ca autoritate specializată a statului constă anume în alternanța atgribuțiilor și a statului său juridic având ca 
criteriu timpul de pace și timpul de război în corespundere cu instituirea sau neinstituirea regimurilor 
juridico-administrative a stării de asediu și/sau de război. Astfel, includerea Inspectoratului General de 
Carabinieri în cadrul Forțelor Armate în perioada instituirii stării de asediu sau de război, nu neapărat duce după sine și includerea Ministerului Afacerilor Interne în această structură. Are loc, de fapt, doar transferul 
acestei autorități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Statului Major al Forțelor 
Armate, cu exercitarea unor atribuții specifice acestei noi calități juridice. 
 
Concluzii. Inspectoratul General de Carabinieri reprezintă o autoritate specializată de stat, ce are o natură funcțională și juridică mixtă, reprezentând în acest fel o structură statală suplimentară, aderentă în funcție de circumstanțe, atât la activitatea polițienească în timp de pace, cât și la activitățile militare în timp de război. Respectiv, în situațiile în care este decretată starea de asediu sau de război, misiunea de bază a trupelor de carabinieri este anume de participare activă la respingerea agresiunii inamicului și la apărarea integrității 
teritoriale și a suveranității naționale a Republicii Moldova. 
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Rezumat: Rolul Inspectoratului General de Carabinieri ca subiect al activității polițienești în  
menținerea ordinii publice, asigurării securității publice, prevenirii și curmării (stopării) faptelor antisociale 
este unul enorm. Statutul juridic al instituțiilor cu atribuții polițienești în stat, inclusiv, al Inspectoratului 
General de Carabinieri, a fost și este o problemă fundamentală de care depinde caracterul democratic sau 
totalitar al unui stat. Potrivit Legii, în domeniul prevenirii şi descoperirii infracțiunilor şi a contravenţiilor, 
Inspectoratul General de Carabinieri are mai multe atribuții de bază. Necesitatea atribuirii statutului de agent 
constatator carabinierilor a fost argumentată prin faptul că faptul că structurile componente ale Poliţiei nu 
dețin instrumentele necesare pentru acoperirea plenară a zonelor de competenţă. 

 
Cuvinte-cheie: agent constatator, carabinieri, statut juridic, ordinea și securitatea publică. 
 Păstrarea ordinii și liniștii în comunitate a fost preocuparea de bază a comunităților și socie- tăților umane indiferent de perioada istorică sau orânduirea socială. Pentru asigurarea acestui climat de ordine și disciplină, 

de respectare a normelor sociale, sub diferite forme, a fost promovat dreptul de poliție al statului. Statutul juridic al instituțiilor cu atribuții polițienești în stat, inclusiv, al Inspectoratului General de Carabinieri, a fost și este o problemă fundamentală de care depinde caracterul democratic sau totalitar al unui stat. 
Funcționarea democratică a statului de drept nu poate fi concepută în afara unui cadru normativ, care să 
coordoneze comportamentul indivizilor conform conduitei tip statornicite în societate [1, p.13]. 
 
Inspectoratul General de Carabinieri 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 [2]. Statutul juridic al Inspectoratului General de Carabinieri, ca subiect al administrației 
publice centrale, și statutul juridic al carabinierului cuprinde patru elemente constitutive: 

 obligațiile (atribuțiile) ce îi revin în domeniul activității polițienești; 
 drepturile (împuternicirile) necesare pentru executarea obligațiilor și participarea reală în procesul aplicării constrângeri statale;  

 responsabilitatea juridică, adică atitudinea responsabilă față de executarea obligațiilor ce îi revin și 
neadmiterea abuzului de drepturile oferite;  

 răspunderea juridică, drept consecință a depășirii responsabilității.[3] În conformitate cu articolul 22, alin.(2), în domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a contravenţiilor, Inspectoratul General de Carabinieri: a) asigură, potrivit competențelor atribuite, reacţionarea la sesizările şi comunicările cu privire la infracţiuni şi contravenţii; desfăşoară, potrivit competențelor atribuite, activităţi de constatare a infracţiunilor; asigură culegerea de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea ordinii și securităţii publice, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale persoanelor; execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de căutare a persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală şi de la judecată, a persoanelor dispărute, precum şi a bunurilor care au servit la comiterea infracţiunii, au păstrat asupra lor urme ale acţiunilor 
criminale ori au constituit obiectul acestor acţiuni; reţine și escortează persoane în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit competențelor 
atribuite prin lege. În continuare, conform art.400 din Codul Contravențional, alin.(41), contravenţiile prevăzute la art.69, art.91 alin.(1), art.911 alin.(16) şi (18), art.354, 355 şi 357, care au fost săvîrşite în timpul 
îndeplinirii misiunilor Inspectoratului General de Carabinieri de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, de prevenire şi combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război, se constată şi se examinează inclusiv de 
carabinieri. Aceste contravenții sunt: injuria, consumul băuturilor alcoolice în locuri în care acesta este interzis şi comercializarea băuturilor alcoolice către minori, admiterea fumatului în transportul public, dar și 
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fumatul în mijloacele de transport public, huliganismul nu prea grav, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool și tulburarea liniştii. În același 
context, începând cu sfârșitul anului 2018, carabinierii, alături de polițiști, pot constata contravenții și aplica 
amenzi, având statut de agent constatator. Legea cu privire la Inspectoratul General al Carabinierilor, care prevede acordarea acestor competențe către carabinieri, a intrat astăzi în vigoare, fiind publicată în Monitorul 
Oficial. 
 
Potrivit Legii, în domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a contravenţiilor, Inspectoratul General 
de Carabinieri are, începând de astăzi, următoarele atribuții: 

 asigură, potrivit competențelor atribuite, reacţionarea la sesizările şi comunicările cu privire la infracţiuni şi contravenţii;  
 desfăşoară, potrivit competențelor atribuite, activităţi de constatare a infracţiunilor;  
 asigură culegerea de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea 

ordinii și securităţii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor; 
 execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de căutare a persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală şi de la judecată, a persoanelor dispărute, precum şi a 

bunurilor care au servit la comiterea infracţiunii, au păstrat asupra lor urme ale acţiunilor criminale 
ori au constituit obiectul acestor acţiuni; 

 reţine și escortează persoane în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;  
 constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit competențelor atribuite prin lege. Necesitatea atribuirii statutului de agent constatator carabinierilor a fost argumentată prin faptul că faptul că 

structurile componente ale Poliţiei nu deţin instrumentele necesare pentru acoperirea plenară a zonelor de competenţă și nu reuşesc să realizeze corespunzător sarcinile de prevenire şi combatere a faptelor contravenţionale, în special a celor ce atentează la ordinea şi securitatea publică săvârşite în spaţiul public. 
 
De asemenea, s-a menționat că abilitarea cu competenţe de constatare a faptelor contravenţionale şi penale a personalului Inspectoratului General al Carabinierilor va fi încă un element suplimentar de descurajare a criminalităţii. [4] Dat fiind faptul că competențele acestei structuri sunt extinse, riscurile sunt de asemenea în creștere. Totuși, în vederea asigurării executării atribuțiilor sale pe timp de pace, carabinierul mai dispune de dreptul la protecţie din partea statului. Astfel, realizarea drepturilor şi a intereselor legitime ale carabinierilor şi ale membrilor familiilor acestora se asigură de către Guvern, de autorităţile administraţiei publice locale, de conducătorii de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, de către conducerea Inspectoratului General de 
Carabinieri, iar pentru a-şi apăra drepturile şi interesele, carabinierul are dreptul să sesizeze instanţa de judecată competentă. 
 
Rolul Inspectoratului General de Carabinieri ca subiect al activității polițienești în menținerea ordinii publice, asigurării securității publice, prevenirii și curmării (stopării) faptelor antisociale este unul enorm. În știința și practica administrării referitor la coraportul dintre atribuții și drepturi este bine determinat un principiu: 
,,Orice subiect al administrării trebuie să fie dotat cu acel volum de drepturi (împuterniciri), care este strict 
necesar pentru onorarea atribuțiilor”. Referindu-ne la statutul juridic al carabinierilor, constatăm faptul nerespectării acestui principiu. Volumul de împuterniciri, calitatea formulării lor și a reglementării unora din 
ele nu poate asigura realizarea integrală și calitativă a atribuțiilor. [5] Totuși este salutabil faptul că instituțiile 
ce asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, cum ar fi Oficiul Avocatului 
Poporului, în colaborare cu mediul academic depun eforturi comune pentru a consolida instituția 
Inspectoratului General de Carabinieri, vizând aspectele ce țin de securitatea, garanțiile, drepturile reprezentanților acestei structuri. 
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Rezumat: Articolul în cauză este consacrat rolului incomprehensibil al Trupelor de Carabinieri în 
calitate de agent constatator. Pentru a demasca cum se manifestă acest rol, autorul va face o incursiune în 
importanța și necesitatea asigurării securității și ordinii publice, unde statul a oferit atribuții în acest context și 
Trupelor de Carabinieri. Pe cale de consecință: va fi relatată lista exhaustivă de contravenții asupra cărora 
carabinierul va putea să își ”pună în rol” calitatea sa de agent constatator. Din considerent că această atribuire 
nu este o creație legislativă doar a Republicii Moldova, se va face referire la careva aspecte ale Jandarmeriei 
Române în materia contravențiilor care pot cade sub unda de incidență a acestora. ...iar notă drept post 
scriptum ne vom referi la esența și cât de cardinal a fost această atribuire Trupelor de Carabinieri de a preveni și 
constata contravențile. 

 
Cuvinte cheie: securitate, trupe de carabinieri, agent constatator, contravenție, prevenire și combatere. 

 …dacă Jandarmeria nu ar exista, atunci ea ar trebui inventată zicea generalul Marcille (Trupele de 
Carabinieri sunt identificate în Franța sub denumirea de Jandarmeria Națională Franceză), iar această deviză voltariană poate fi folosită exact și în contextul Trupelor de Carabinieri, datoria faptului că este incomprehensibilă societatea contemporană fără această entitate. Cine se asigură ca securitatea și ordinea publică să nu fie perturbată, iar în eventualitatea în care acest status quo a fost perturbat – cine va restabili 
ireversibilul? În definitiv – drepturile fiecărui cetățean pot fi atinse atunci când săvârșește o ilegalitate din 
considerent că ”balanța” echității sociale devine variabilă. Pentru a face o introducere în tema pe care 
urmează să o abordez, o voi iniția prin a invoca o vorbă populară care ne zice că nimic nu rămâne nevăzut și 
peste tot sunt ochi și urechi. Exact așa! Astfel, în această incursiune, pot afirma că statul mereu este 
pretutindeni prin organele sale, iar un pilon al acestui „pretutindeni” statal sunt și trupele de carabinieri. 
 Siguranţa publică exprimă sentimentul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul forţelor de ordine prin aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, a gradului de securitate al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă – forţe de ordine, în 
scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor19. 
 
Inspectoratul General de Carabinieri este o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii 
publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război20.  
 
Prin urmare, cu toate că în vizorul trupelor de carabinieri sunt înaintate un șir de obiective, nu este de anihilat și rolul impunător pe care acest subiect îl are în materia prevenției și descoperirii contravențiilor. Din 
punct de vedere cronologic, trupelor de carabinieri le-au fost atribuită această prerogativă odată cu 
modificarea legii nr. 219 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri publicat în Monitorul Oficial la 
12.12.2018, iar pentru a fonda un suport normativ, acest fapt a generat modificarea Codului Contravențional 
publicat în Monitorul Oficial la 12.12.2018, unde articolul 400 se completează cu alineatul (41) cu următorul 
cuprins: „(41) Contravențiile prevăzute la art. 69, art. 91 alin. (1), art. 911 alin. (16) și (18), art. 354, 355 și 
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357, care au fost săvârșite în timpul îndeplinirii misiunilor Inspectoratului General de Carabinieri de menținere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de 
prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război, se constată și se examinează inclusiv de carabinieri21. Pe cale de consecință, prin această modificare normativă, 
carabinierii dobândesc statut de agent constatator, unde pe lângă faptul că aceștia au un rol în prevenirea și 
descoperirea contravențiilor, dar dispun și de o latură de a materializa această prerogativă prin aplicarea sancțiunilor contravenționale.  
 
S-a dorit să se confere Trupelor de Carabinieri un rol sporit în sistemul forțelor de ordine publică, prin reflectarea mai clară a atribuţiilor acesteia în domeniul apărării vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii persoanelor, proprietăţii publice şi private, celorlalte drepturi interese legitime ale cetăţenilor, comunităţii şi 
ale statului, precum şi de asigurare şi restabilire a ordinii publice, de prevenire şi curmare a infracţiunilor şi a altor încălcări ale normelor legale în vigoare, în strînsă interacţiune cu atribuţiile şi misiunile celorlalte instituţii ale Ministerului Afacerilor Internelor, în special cu cele ale Poliţiei, care sunt, în multe privinţe, 
complementare. 
 
Nu poate fi vorba de nici o dualitate atunci când ne întrebăm cât de necesară a fost consemnarea unei astfel 
de atribuții carabinierilor, deoarece în acest context nu poate exista decât un singur răspuns, iar esența necesității acesteia este relatată în Nota informativă la proiectul de lege cu privire la Trupele de Carabinieri, 
unde este statuat că structurile componente ale Poliţiei nu deţin instrumentele necesare pentru acoperirea plenară a zonelor de competenţă și nu reuşesc să realizeze corespunzător sarcinile de prevenire şi combatere a faptelor contravenţionale, în special a celor ce atentează la ordinea şi securitatea publică săvârşite în spaţiul 
public. 
 Precum a fost enunțat mai sus, articolul 400 din Codul Contravențional la alin. (41) prevede seria de contravenții care ”cad sub unda de incidență” a carabinierilor22, iar mai exact: 

 injuria; 
 consumul băuturilor alcoolice în locuri în care acesta este interzis; 
 fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se află minori, sub acoperișul staţiilor de transport public, în parcurile de distracții şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice 

distractive sau de alt gen; 
 huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acţiuni 

similare ce tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice. 
 consumul de băuturi alcoolice în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool 
 tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare cât și efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative în zilele de duminică, precum și în timpul săptămânii de la ora 18 până la ora 8. Este sesizabil că această exhaustivă listă nu cuprinde totalitatea de contravenții prevăzute de Codul Contravențional. Totuși, cum rămâne cu contravențiile care sunt comise de către contravenient, iar 

carabinierul se află în misiune, însă contravenția dată nu intră în sfera sa permisivă de actul legislativ. În acest context, carabinierul ar putea să înștiințeze organele de drept despre comiterea unei contravenții, care 
acestea ulterior să se pronunțe pe marginea acestui fapt. 
 În prezența contravențiilor menționate, carabinierii pot avea calitatea de agent constatator, atâta timp cât aceștia de află în misiune și au sesizat comiterea unei contravenții. Pe lângă faptul că carabinierii pot să se 
autosesizeze în privința comiterii actului contravențional, aceștia sunt îndreptățiți de a aplica amenda, drept sancțiune contravențională în baza prevederilor normei elocvente. Totuși, există o dualitate de ipoteze în prezența constatării contravenției. Într-o primă ipoteză, dacă contravenientul și-a recunoscut vinovăția și nu are careva obiecții cu privire la amenda aplicată, atunci carabinierul va întocmi procesul verbal la fața locului și va aplica sancțiunea contravențională. Pe partea cealaltă a baricadei, se află situația în care contravenientul 
nu își recunoaște vinovăția, dar și nu este de acord cu sancțiunea aplicată, atunci în această situație, 
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carabinierul urmează să asigure transportarea delicventului la Inspectoratul de Poliție teritorial.  
 Dacă ar fi să facem o paralelă cu statul român, atunci în conformitate cu Legea nr. 550/200423 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare jandarmii constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, iar lista faptelor contravenționale excede lista prevăzută de legiutorul moldav, unde membrii Jandarmeriei Române se pot pronunța în privința mai multor contravenții. Contravențiile care sunt în sfera carabinierilor oferite de legislația Republicii Moldova sunt regăsite și în legislația română, asupra cărora ofițerii din cadrul Jandarmeriei Române au competențe de 
constatare și aplicare a sancțiunilor, iar dintre cele care nu sunt întrunite în legislația noastră, putem 
enumera: constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, 
apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei 
persoane la săvârşirea unor astfel de fapte; scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri 
sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice; lăsarea în libertate ori fără supraveghere a 
animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri; îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii; etc24, arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în 
vigoare25.  
 Totuși, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 
25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, 
membrul Jandarmeriei Române în calitate de agent constatator încheie un proces-verbal de constatare a 
contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale 
complementare. Probabil utilitatea acesteia atribuții conferite Trupelor de Carabinieri ne vorbește însuși prin aplicarea pe teren a acesteia față de contravenienți. Republica Moldova nu a venit cu această invenție, din 
contra a preluat această practică și a instituționat-o și-n cadrul statului nostru pentru a fortifica siguranța și 
securitatea publică, din considerent că acolo unde nu patrulează un polițist, poate să se afle la moment în 
misiune un carabinier. 
 
Însumând cele expuse mai sus, agentul constatator metamorfozat în rândul carabinierilor are un rol punitiv 
în societatea noastră, unde statul se asigură să își utilizeze toate mecanismele sale pentru a asigura respectarea drepturilor omului prin prevenția și combaterea faptelor ilicite. Această atribuție nu poate fi considerată drept o manifestare de abuz de atribuții, atâta timp cât nu s-a obstracizat această atribuție din cadrul altor organe și atâta timp cât noile cerințe ale evoluției societății contemporane s-a impus cu 
necesitatea de a oferi careva atribuțiii de combatere a contravențiilor pentru a spori creșterea randamentului 
de protecție și de securitate a cetățenilor. 
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Rezumat: Inspectoratul General al Carabinierilor reprezintă o instituție-cheie în cadrul organelor 
polițienești ale Republicii Moldova. Prin adoptarea Legii nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul 
General de Carabinieri atribuțiile acestei instituții importante au fost lărgite, carabinierilor fiindu-le acordat 
statul de agent constatator. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, carabinierii sunt în drept să 
constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale. În cadrul acestui articol ne-am pus drept scop 
analiza competențelor carabinierilor după adoptarea Legii nr.219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul 
General de Carabinieri. Necesitatea elaborării acestui demers științific constă în informarea cercurilor largi ai 
populației, referitor la modificările în atribuțiile carabinierilor, introduse prin Legii nr. 219 și aducerea la 
cunoștință a listei contravențiilor, care pot fi sancționate de către carabinieri. Prin informarea cetățenilor de 
rând este posibilă prevenirea abuzului din partea carabinierilor și abilitarea persoanelor, explicându-le acțiuni, 
care urmează a fi întreprinse în cazul în care contravenția este sancționată de către carabinieri. 

 
Cuvintele-cheie: carabinier, contravenție, agent constatator, atribuții. 
 
Introducere Instituția carabinierilor reprezintă o instituție cheie în cadrul sistemului organelor polițienești, care a cunoscut o amplă dezvoltare și a trecut prin mai multe procese de reformare, legiuitorul căutând să asigure o eficientă maximă a Inspectoratului General al Carabinierilor. Prin adoptarea Legii nr.219 din 08.11.2018 [1] atribuțiile carabinierilor au fost lărgite, de exemplu, a fost introdus dreptul carabinierilor de a constata contravenții. Cu toate acestea, în prezent rolul carabinierilor în calitate de agenți constatatori nu a fost pe larg cercetat în doctrina juridică, ceea ce determină necesitatea efectuării unei analiza mai ample a acestei instituții.  

 

În cadrul articolului dat ne propunem să analizam volumul și modificările în cadrul competențelor Inspectoratului General de Carabinieri pana la, si după adoptarea Legii nr.219 din 08.11.2018, să determinăm 
necesitatea reformării instituționale a Inspectoratului General de Carabinieri și să analizăm raționamentul 
acestei reforme, să stabilim lista contravențiilor, care pot fi constatate de către această autoritate și să examinăm atribuțiile carabinierilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În cadrul acestui demers științific vom răspunde la următoarele întrebări-cheie: “De ce a fost necesară lărgirea atribuțiile 
carabinierilor prin acordarea acestora statutului de agent constatator? Unde vor fi transportate persoanele reținute de către carabinieri, la Inspectoratele de Poliție sau la unitățile carabinierilor?”  

 

Rezultatele cercetării. Până la intrarea in vigoare a legii nr.219 din 08.11.2018, carabinierii exercitau următoarele atribuții: asigurare și restabilire a ordinii publice, protecție a obiectivelor de importantă 
deosebită, prevenire și combatere a terorismului, asigurare a regimului stării de urgență, de asediu şi de război. O data cu adoptarea Legii nr.219 din 08.11.2018 Inspectoratul General al Carabinierilor alături de colaboratorii poliției, obțin competenta de a constata contravenții și aplica amenzi, având statut de agent 
constatator. Datorită acestei modificări, carabinierii nu mai sunt obligați să transporteze contravenientul în secție de poliție pentru aplicarea amenții contravenționale, circumstanța, care contribuie la respectarea 
drepturilor omului, fiind contravenienți nu mai sunt reținuți de către carabinieri pentru aplicarea sancțiunii contravenționale. Obiectivul de bază la care a determinat necesitatea reformării instituționale a 
Inspectoratului General de Carabinieri a fost profesionalizarea efectivului, ceea ce presupune reacționarea cât 
mai ope- rativă la solicitările cetățenilor și oferirea unor servicii calitative pe domeniul de competență. După  
modificările introduse prin Legii nr.219 din 08.11.2018 Inspectoratul General al Carabinierilor carabinierii 
vor putea întocmi procese verbale direct, la locul săvârșirii contravenției, atunci când persoanele vor încălca 
ordinea publică, fără a fi necesară transportarea acestora la secția de poliție.  
 
Implicarea carabinierilor in atribuțiile MAI, a fost necesară din motiv ca structurile componente ale Poliției nu dețin instrumentele necesare pentru acoperirea plenară a zonelor de competentă și nu reușesc să 
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realizeze corespunzător sarcinile de prevenire și combatere a faptelor contravenționale, în special a celor ce atentează la ordinea şi securitatea publică săvârşite în spaţiul public, ca urmare s-a decis de a le atribui statut 
de agent constatator carabinierilor. Carabinierii pot constata contravenții și aplica amenzi pentru faptele ce 
atentează la sănătatea populației, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică, la ordinea și 
securitatea publi- că (înjuria, consumul băuturilor alcoolice în locuri în care aceasta este interzis și apariția în stare 
de ebrietate produsă de alcool în astfel de locuri, încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și 
consumul produselor din tutun, huliganismul nu prea grav, tulburarea liniștii publice).  
 
Analizând atribuțiile Inspectoratului General de Carabinieri, remarcăm faptul că printre atribuțiile de bază se enumără: (a) asigurarea, potrivit competențelor atribuite, reacţionarea la sesizările şi comunicările cu privire 
la infracţiuni şi contravenţii; (b) desfăşurarea, potrivit competențelor atribuite, activităţi de constatare a 
infracţiunilor; (c) asigurarea culegerea de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, 
asigurarea ordinii și securităţii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor; (d) 
executarea, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, misiuni de căutare a persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală şi de la judecată, a persoanelor dispărute, precum şi a bunurilor care au 
servit la comiterea infracţiunii, au păstrat asupra lor urme ale acţiunilor criminale ori au constituit obiectul 
acestor acţiuni; (e) reţinere și escortare a persoanelor în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; (f) 
constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale potrivit competențelor atribuite prin 
lege.  
 
Pe lângă aceste atribuții, carabinierii vor mai avea competențe în următoarele domenii: (1) menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, al protecției drepturilor şi libertăţilor legitime ale 
persoanei și comunității; (2) pazei și protecţiei obiectivelor de importanță deosebită; (3) în domeniul pazei și protecţiei transporturilor; (4) în domeniul prevenirii și combaterii terorismului; (5) în domeniul asigurării 
regimului stării de urgenţă, declarată în condițiile legii; (6) participarea la operații și misiuni internaționale; 
(7) atribuţii pe timpul declarării stării de asediu sau a stării de război etc.  
 
Referindu-ne la acțiunile, care pot fi intreprinse de către carabinieri la exercitarea funcției, menționăm că, în condițiile legii, atunci când o persoană este oprită de către carabinier, acesta va putea: (a) să ceară legitimarea la 
intrarea într-un perimetru restricţionat; (b) să efectueze examinarea corporală și a bagajului în diverse condiții;să vă reţină; (c) să vă stabilească identitatea; (d) să intre ori să pătrundă în orice încăpere în scop de 
curmare a infracţiunilor, de urmărire a unor persoane; (e) să limiteze ori să interzică temporar circulaţia 
transportului şi/sau a pietonilor pe străzi şi  pe drumuri; (f) să stopeze mijloacele de transport în anumite situații; (g) să folosească orice mijloc de transport și comunicații, indiferent de voința proprietarului sau 
posesorului în cazuri de extreme necesitate; (h) să intervină în forță pentru dispersarea participanților și 
restabilirea ordinii publice în cadrul unor întruniri sau al altor evenimente publice; (i) să-i reţină pe străinii care au intrat clandestin, se află ilegal şi sunt supuşi expulzării de pe teritoriul țării [2].   
 În cazul când persoana oprită de către carabinieri este de acord și recunoaște fapta comisă, angajații 
Inspectoratului General de Carabinieri pot întocmi procesul verbal și aplica sancțiunea la fața locului. Iar în cazul când persoana nu este de acord sau nu se subordonează cerințelor legale ale carabinierilor, aceasta este reținută și condusă la inspectoratul de poliție teritorial.  
 
Pornind de la cele expuse mai sus, putem concluziona că o dată cu adoptarea Legii nr.219 din 08.11.2018 cu 
privire la Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul a trecut printr-un proces amplu de transformare și reformare, obținând noi competente, în special cea de constatare a contravențiilor și aplicare a amenzilor contravenționale, având statut de agent constatator. În aceste condiții, carabinierii nu vor mai fi nevoiți să 
transporteze contravenientul la secția de Poliție pentru aplicarea sancțiunii contravenționale. În prezent, 
Inspectoratul General de Carabinieri, a devenit o instituție specializată a statului cu statut militar și parte 
componentă a sistemului național de ordine și securitate publică și de apărare națională, o structură 
modernă, eficientă și funcțională, axată pe respectarea drepturilor cetățenilor, cu o identitate competitivă la nivel național și internațional, un garant al respectării drepturilor și libertăților omului. Unul din obiectivele 
principale ale procesului de reformare instituțională s-a axat pe înlocuirea militarilor în termen cu militarii în bază de contract, modificarea care va spori profesionalizarea efectivului, ceea ce presupune ca carabinierii vor fi instruiți pentru a putea întocmi procese-verbale contravenționale, atunci când persoanele vor încălca ordinea publică, fără a fi necesară transportarea acestora la secția de poliție. 

 
Bibliografie: 

1. LEGE Nr. 219 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri;  

2. https://www.bizlaw.md/important-carabinierii-pot-aplica-de-astazi-amenzi 
 

https://www.bizlaw.md/important-carabinierii-pot-aplica-de-astazi-amenzi


 
 

 

DESPRE „AVERTISMENT” – CEA MAI BLÂNDĂ 
 SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ PRINCIPALĂ 

 

Evelina DESCALUI, 
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept  

Student, an. IV 
email: e.descalui@gmail.com  

tel. +373 79164637 
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Sumar: Materialul publicat oferă informații relevante despre aplicarea de către autoritățile  

împuternicite ale statului a celei mai blânde sancțiuni contravenționale, prin prisma legislației Republicii 
Moldova. Studiul propus reliefează aspecte doctrinare privind definirea avertismentului, particularitățile și 
condițiile aplicării sancțiunii contravenționale vizate, luând în considerație gradul de pericol social al faptei 
săvârşite, împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi circumstanţele personale ale contravenientului. 
Adițional celor menționate, articolul include date statistice oferite de Biroul Național de Statistică, lucrarea 
culminând cu propuneri de lege ferenda și cu remarcarea importanței subiectului abordat. 

 
Cuvinte cheie: drepturile omului, contravenție, contravenient, avertisment, sancțiune contravențională, 

persoană fizică, agent constatator, proces-verbal. 
 Drepturile și libertățile fundamentale ale omului constituie imperativul secolului XXI: „Orice fiinţă umană are 

dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale” [1]. Această prevedere este întemeiată pe art. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, dispoziție asimilită și de Convenția Europenă a Drepturilor 
Omului. În contextul celor enunțate, este necesar de a sublinia faptul că în temeiul principiului umanismului, ideea de a aplica sancțiuni mai severe este înlăturată, fiind căutate soluții mai eficiente și mai puțin drastice (programe probaționale, campanii sociale, activități individuale și în grup): „Nimeni nu va fi supus la torturi, 
nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante” [1, art. 5].  
 În art. 41, Cod contravențional al Republicii Moldova, legiuitorul a inclus noțiunea de individualizare a sancțiunii pentru fiecare persoană în parte în funcție de diferite criterii. În această ordine de idei fiind relevantă expresia latină: „punitur quia peccatum est et ut ne peccetur” = „este pedepsit nu doar fiindcă a greșit, 
ci și pentru a nu mai greși în viitor” [3, p. 76].  
 Reacția socială față de faptele contravenționale, pentru a fi eficientă, trebuie să se desfășoare în mai multe 
domenii, respectiv politic, educațional, economic și juridic. Printre formele de constrângere statală ca reacție 
la fapta contravențională comisă cu vinovăție, un loc important îl ocupă aplicarea sancțiunilor juridice 
persoanelor care nu-şi conformează comportamentul cu normele juridice. Orice normă contravențională materială din Partea specială a Cărții întâi din Codul contravențional, pe lângă regulile stabilite de conduită (dispoziția normei), prevede ca ultimă soluție şi măsura de constrângere aplicabilă în scopul restabilirii legalității și ordinii de drept.  
 
Pornind de la conținutul art. 32, alin. (1) din Codul contravețional al RM, putem afirma că prin sancțiune contravențională se înțelege: „Acea măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se 
aplică, în numele legii, persoanei care a săvârşit o contravenţie”, în scopul corectării comportamentului şi al 
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prevenirii de săvârșire a unor noi contravenții atât de către contravenient însuşi, cât şi de către alte persoane. Din definiția propusă rezultă caracterul trihotomic al sancțiunii: măsură de constrângere statală, mijloc de reeducare și măsură de prevenire a abaterilor contravenționale. Sancțiunea contravențională dispune de anumite trăsături caracteristice, aplicându-se: unor fapte antisociale, stipulate în Codul contravențional al RM; numai de către organele abilitate prin lege; ca formă de constrângere statală, prevăzută de legea 
contravențională; numai în cazul comiterii cu vinovăție a unei fapte contravenționale; de regulă, în mod 
extrajudiciar [2, p. 74] 
 
În una din studiile sale, „Delicte și pedepse”, Cesare Beccaria afirma: „[…] pedeapsa trebuie să fie 
esenţialmente una publică, promptă, necesară, cea mai slabă dintre pedepsele aplicabile în circumstanţele date, 
proporţională cu delictul şi stabilită prin lege” [3]. Deși scopul ideal ar fi ca toate persoanele să se conformeze 
regulilor de conduită stipulate prin dispoziția normei juridice materiale, realitatea demonstrează că o parte 
dintre destinatari nu respectă aceste reguli, transformând raportul de conformare într-unul conflict. 
 Sancţiunile contravenționale nu constituie mijloace de răzbunare a societăţii, ci de prevenire a săvârşirii 
faptelor ilicite [4]. Respectiv, pentru atingerea scopului specificat la art. 2, Cod contravențional al RM, în capitolul V al Cărții întâi sunt stipulate regulile generale de aplicare a sancțiunii. O mare pondere o are 
respectarea principiului individualizării sancțiunilor contraven- ționale (art. 9, Cod contravențional al RM). Având în vedere diversitatea de circumstanțe în care poate fi săvârşită o contravenție este necesar ca legiuitorul să stabilească tipurile de pedepse contravenționale uşor adaptabile. Dând eficiență acestui 
principiu, legiuitorul a fixat pentru majoritatea contravențiilor sancțiuni alternative. Este important ca 
organul, în cazul emiterii deciziei concrete, să țină cont de caracterul contravenției comise de făptuitor, de 
gradul vinovăției lui, de starea materială, de circumstanțele ce atenuează (art. 42) si de cele ce agravează răspunderea (art. 43) și, în limitele sancțiunii contravenției, să aplice o pedeapsă contravențională 
individuală. Principiul răspunderii personale presupune că aplicarea sancțiunilor contravenționale nu se 
poate extinde asupra altor persoane decât cele care au calitatea de făptuitor (art. 8, Codul contravențional al 
RM).  
 Esența ideilor diriguitoare de mai sus se rezumă la stabilirea unor sancțiuni contravenționale compatibile cu morala și concepția juridică a societății. Pentru a fi pe deplin eficiente, sancțiunile contravenționale trebuie să 
fie acceptate de societate. Cea mai blândă sancţiune contravenţională principală – avertismentul - este prevăzută la art. 33, alin. (1) în Codul contravențional al RM: „Avertismentul constă în atenţionarea 
contravenientului asupra pericolului faptei săvârşite şi în recomandarea de a respecta pe viitor dispoziţiile 
legale” [5]. Trasând o paralelă cu legislația României, constatăm că legea cadru pentru această materie este Ordonanța Guvernului României nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor, conturând la 
art. 7 că: „Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social 
al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale” [6].  
 
Avertismentul este considerat o sancțiune cu tentă morală, aplicată de autorități pentru comiterea unor fapte cu gravitate scăzută de pericol social, în așa mod atenționând făptuitorul despre pericolul acțiunii sau inacțiunii săvârşite şi recomandându-i pentru viitor să respecte dispozițiile legale [2, p. 75]. În acest context, 
este necesar de a creiona detaliul că avertismentul în Republica Moldova se aplică doar în formă scrisă, spre 
deosebire de România. Legiuitorul a prevăzut expres, la art 33, alin. (2) Cod contravențional, ca autoritatea competentă să aplice avertismentul anume în formă scrisă, această stipulație fiind motivată de posibilitatea 
de a duce evidența conduitei ulterioare a contravenientului, dacă pe viitor el respectă sau nu dispozițiile legale, ceea în formă vociferată ar fi mult mai anevoios.  
 
În ambele forme ale avertismentului se atestă un pronunțat caracter educativ, mizând pe conștiința persoanei, care înțelegând gravitatea faptei săvârșite și posibilele urmări survenite, nu va mai săvârși abateri contravenționale își va corecta comportamentul, revenind la raportul de conformare cu statul. În foarte multe 
cazuri este de presupus că avertismentul își va putea atinge scopul atrăgând atenția contravenientului asupra necesității observării mai atente a dispozițiilor legii și orientării comportamentului său în acord cu 
imperativele acestora. În jurisprudență, a luat formă ideea că se impune sancționarea cu avertisment, ținându-se seama de vârsta înaintată a contravenientului, minoritatea acestuia, starea mintală a lui, faptul că are în întreținere mai multe persoane, pericolul social al faptei, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită [7, p. 39]. Aceste valențe îi oferă avertismentului statutul de cea mai inofensivă sancțiune, epuizându-se astfel șansele de lezare a drepturilor omului și de pereclitare a valorilor sociale. 
 De menționat că nu numărul sancțiunilor contravenționale stabilite de lege asigură o aplicare adecvată contra 
pericolului social al faptei săvârşite, ci calitatea, conținutul lor și respectarea strictă a procedurii contravenționale [2, p. 77]. Cele expuse supra sunt consacrate în conținutul art. 33, alin. (3) al Codului contravențional al RM, potrivit căruia: „Sancţiunea avertismentului, prevăzută la art.198 alin.(3), (4) 



 
 

(Încălcarea regulilor de securitate în transportul feroviar), art.247 alin.(1) (Nerespectarea condiţiilor de 
autorizare generală), art.249 alin.(1) (Nerespectarea condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare), art.250 alin.(1) (Nerespectarea reglementărilor şi a 
normelor tehnice din domeniul comunicațiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei), art.251 
alin.(4), (5) (Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbații industriale admisibile pentru radiorecepție, împiedicarea recepționării programelor audiovizuale sau a funcționării echipamentelor şi rețelelor de comunicații electronice), art.319 (Neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul de executare), 
art.366 alin.(1) (Neîndeplinirea îndatoririlor privind evidenţa militară), se aplică de către agentul constatator, 
fără remiterea cauzei contravenţionale în instanţa de judecată” [5].  
 Numărul mare de sancțiuni contravenționale poate avea atât efect pozitiv - permite asigurarea mai amplă a 
individualizării răspunderii, luarea în considerație a tuturor circumstanțelor de săvârșire a contravenției, 
venind astfel ca o garanție a respectării drepturilor omului care se intercalează cu principiul legalității 
reflectat în CEDO, art 7, alin. 1: „Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în 
momentul săvârşirii, nu constituia o infracţiune potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu 
se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii” [9], cât și efect 
negativ, în măsura în care cei care aplică sancțiunile abuzează de diversitatea acestora, art. 7, CEDO: 
„Interzicerea abuzului de drept Nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi interpretată ca autorizând 
unui stat, unui grup sau unui individ, un drept oarecare de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce 
urmăreşte distrugerea drepturilor sau libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie, sau de a aduce limitări 
acestor drepturi şi libertăţi, decât cele prevăzute de această Convenţie” [9]. 
 
Deducem aplicarea avertismentului din cazurile în care nu se încheie proces-verbal cu privire la contravenţie: 

 dacă răspunderea contravenţională a fost înlăturată conform art. 20–311; 
 în cazul emiterii de către procuror a ordonanţei de a refuza începerea urmăririi penale, de a înceta urmărirea penală din cauză că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională. În cazurile indicate, procurorul emite o ordonanţă motivată privind pornirea procesului cu privire la contravenţie, cu excepția contravențiilor soluționate în modul prevăzut la art. 29 și 311; 
 dacă fapta contravenţională a fost examinată în baza constatărilor personale ale agentului 

constatator; 
 în cazul contravenţiei flagrante [5]. 

 

Pentru armonizarea aspectelor teoretice cu cele practice, am considerat necesar includerea în cadrul lucrării 
a unor date reale. În virtutea acestui fapt, observăm că în anul 2019 Biroul Național de Statistică a comunicat următoarele date privind contravenţiile constatate: au fost constatate 370,1 mii contravenţii, ceea ce este cu 56,2 mii contravenții mai puțin, comparativ cu anul precedent. În total, pe parcursul anului 2019, au fost 
constatate 231,9 mii cazuri de contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere, fiind aplicate 1,9 mii avertismente 
majoritatea fiind pentru încălcarea regulilor de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți la traficul rutier [10]. Totalizând informația supusă studiului, am constatat că subiectul abordat necesită o analiză profundă, dat fiind faptul că prezintă în sine o temă îngustă, care permite și favorizează 
sesizarea variilor aspecte și detalii. 
 
Realizând un studiu comparativ am constatat că avertismentul se include în categoria sancțiunilor principale. 
În acest scop, am urmărit să invoc mai multe exemple elocvente ale căror menire constă în clarificarea unor 
anumite momente mai dificile în a fi asimilate. Pentru a scoate în relief frecvența utilizării avertismentului în 
calitate de sancțiune contravențională, am apelat  la datele statistice, din anul 2019, care au acordat  
detalii practice relevante pentru a înțelege subiectul din mai multe perspective și pentru a crea o imagine 
generală, explicită privind informația cercetată.  
 Această activitate cognitivă a facilitat conștientizarea importanței avertismentului. Țin să subliniez că această formă este văzută ca cea mai blândă sancțiune contravențională. Reieșind din această trăsătură, consider că 
anume prin intermediul acesteia se conturează materializarea scopului de corectare și reeducare a societății. 
Cazul în care persoanei ce săvârșește pentru întâia dată o contravenție neînsemnată, realizând prejudiciul cauzat și regretând, i se aplică avertismentul, i se oferă șansa de a-și revedea conduita și de a adopta un nou 
comportament, care să respecte normele ce vin să proteguiască valorile ocrotite de lege, dă posibilitatea făptuitorului de a nu-și păta trecutul, prezentul și viitorul din cauza unor greșeli minore. Anume acest tip de sancțiune ușoară ar putea motiva indivizii să nu comită noi contravenții, întrucât ei fiind avertizați, înțeleg ce 
urmează în situația în care vor săvârși o nouă contravenție.  
 Concluzionând cele expuse, țin să menționez că în materie contravențională sancțiunile nu reprezintă un scop 



 
 

în sine, ci un mijloc de restabilire a relațiilor sociale, iar pentru a realiza acest scop, nu este nevoie în toate cazurile de aplicat sancțiunea contravențională [11, p. 147]. Reieșind din cele expuse supra, consider că este 
oprtun de a include în cadrul Codului contravențional al Republicii Moldova o prevedere referitoarea la 
aplicarea avertismentului în mod verbal. O asemenea dispoziție ar face posiblă evitarea suprasolicitării agenților constatatori pentru cazurile lipsite de însemnătate, care nu exteriorizează un pericol social sporit și 
pentru situațiile în care persoana este predispusă spre a-și corecta comportamentul, cultivând în așa mod 
spiritul de responsabilitate al persoanelor. 
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Rezumat: Prin prezenta cercetare este apreciată legalitatea aplicării reținerii asupra persoanei de 
către carabinieri. Sunt prezentate cerințele și standardele Curții Europene a Drepturilor Omului privind 
privațiunea de libertate a persoanei. Se conchide că reținerea procesual-penală nu poate fi aplicată de 
carabinieri, concluzie dedusă din lipsa unei norme procesual-penale incluse în Codul de procedură penală care 
ar conferi acest drept, conform cerinței de la alin.(4) art.2 al Codului de procedură penală. Se argumentează că, 
totuși, carabinierii pot recurge la reținerea măsură de constrângere contravențională, la reținerea fizică, și pot 
beneficia de reținerea cauză care înlătură caracterul penal al faptei. În fine, este avansată propunerea de lex 
ferenda, de a recunoaște Inspectoratul General de Carabinieri în calitate de organ de constatare, pentru a 
îndritui carabinierii cu recurgerea la reținerea procesual-penală. 

 
Cuvinte-cheie: reținere, Inspectoratul General de Carabinieri, carabinieri, dreptul la libertate și la 

siguranță, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, privațiune de libertate. 
 

I. Introducere 

A. Reținerea 

Ab initio, menționăm că în conformitate cu legislația în vigoare și inspirându-ne din o clasificare din literatura 
de specialitate [1, p.270], deducem că în sistemul legislativ al Republicii Moldova pot fi distinse următoarele 
tipuri de reținere: (a) reținerea măsură de constrângere procesual-penală, prevăzută la art.165 din Codul de 
procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003 (în continuare, CPP) [2]; (b) reținerea măsură de constrângere contravențională, prevăzută la art.433 din Codul contravențional al Republicii Moldovan 
nr.218 din 24.10.2008 (în continuare, CCo) [3]; (c) reținerea fizică, prevăzută la art.168 CPP. În opinia noastră, această listă poate fi completată cu (d) reținerea infractorului cauză care înlătură caracterul penal al 
faptei, prevăzută la art.37 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (în continuare, CP) 
[4]. Această ultimă varietate a reținerii, prezintă o categorie juridică distinctă de reținerea fizică, fiindcă are o aplicabilitate diferită – doar atunci când persoana a comis o infracțiune în cadrul recurgerii la reținere – și are 
un raționament propriu – înlăturarea răspunderii penale a persoanei ce a recurs la reținere.  
 Conform art.25 din Constituția Republicii Moldova nr.1 din 29.07.1994 [5], art.art.165, 166 CPP [2], deducem că reținerea măsură de constrângere procesual-penală presupune privarea de libertate, pe un termen scurt, 
dar nu mai mare de 72 de ore, care poate fi aplicată de către organele abilitate prin lege în circumstanțele 
enumerate exhaustiv la alin.(2) art.165 CPP. 

 
B. Organele abilitate prin lege de a aplica reținerea procesual-penală 
Prin CPP, legiuitorul moldav a recunoscut dreptul de a recurge la reținere procurorului (art.art.170, 171 CPP), 
organelor de urmărire penală (art.art.166, 167, 169 CPP) și organelor de constatare (alin.(2) art.273 CPP). 
 
Conform art.253 CPP, sunt constituite organe de urmărire penală în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
Serviciului Vamal, Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal de Stat [2]. Organele de constatare sunt 
enumerate la alin.(1) art.273 CPP, printre care se includ: poliția, Poliția de Frontieră, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal etc. [2]. 
 Cauzează unele probleme practice faptul că Inspectoratului General de Carabinieri nu îi este conferit prin lege nici statutul de organ de urmărire penală, dar nici statutul de organ de constatare. Respectiv, se iscă întrebarea firească: În cazul în care carabinierii rețin o persoană, suntem în prezența unei legalități sau a unei 
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încălcări a dreptului la libertate și siguranță recunoscut prin art.5 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului din 04.11.1950 (în continuare, CEDO) [6]? 
 
II. Inspectoratul General de Carabinieri: elipsă a legii procesual-penale 
Conform art.2 din Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri nr.219 din 08.11.2018 (în 
continuare, Legea nr.219 din 2018), Inspectoratul General de Carabinieri are inclusiv 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. La art.25 al aceleiași legi este stipulată obligația carabinierilor de a întreprinde toate măsurile necesare pentru reținerea și identificarea făptuitorului. [7] 
 Această prevedere legală, în practică, nu justifică aplicarea reținerii procesual-penale de către carabinieri, 
deoarece la alin.(4) art.2 CPP este stabilit că normele juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale pot 
fi aplicate numai cu condiţia includerii lor în CPP [2]. Prin urmare, deducem o lacună legislativă care cauzează inaplicabilitatea normei de la art.25 din Legea nr.219 din 2018. Reieșind din misiunea atribuită prin 
lege Inspectoratului General de Carabinieri, este imperios de a îndritui carabinierii de a recurge la reținerea 
procesual-penală, or; în contextul legal actual menținerea și asigurarea ordinii publice prezintă complexitate sporită pentru carabinieri și solicită acțiuni exorbitante atât din partea carabinierilor, cât și a altor organe de 
drept. 
 
Actualmente, în lipsa unei asemenea prevederi în CPP, pentru a face admisibilă recurgerea la reținerea 
procesual-penală de către un carabinier, considerăm că este necesar de a se recurgere la una din următoarele 
două soluții: (a) atribuirea statutului de ofițer de urmărire penală prin ordonanța procurorului carabinierului, 
conform regulii stabilite la alin.(4) art.4 din Legea privind statutul ofițerului de urmărire penală nr.333 din 
10.11.2006 [8], pentru ca ulterior carabinierul să fie în drept de a aplica reținerea procesual-penală asupra 
persoanei; sau (b) sesizarea organului de urmărire penală sau a procurorului de către carabinier prin 
modalitatea alternativă a denunțului (pct.2) alin.(1) art.262 CPP), pentru ca organul de urmărire penală sau procurorul să recurgă nemijlocit la reținerea procesual-penală a persoanei denunțate de către carabinier.  
 Ambele variante necesită timp suplimentar, de care carabinierii nu dispun în majoritatea situațiilor. 
Respectiv, este necesar de a fi identificate alte soluții mai convenabile sau de a recurge la alte incidente 
procesuale, cum ar fi, reținerea fizică (art.168 CPP), la care ne vom referi infra. 

III. Art.5 CEDO și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 

A. Lipsa arbitrariului la aplicarea privațiunii de libertate 

Proclamând dreptul la libertate, art.5 CEDO vizează libertatea fizică a persoanei. El are drept scop să garanteze că nimeni nu este privat de aceasta în mod arbitrar [9, pct.58]. Aplicarea reținerii procesual-penale de către un organ ce nu este abilitat prin lege cu acest drept riscă vădit de a fi apreciată de Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului (în continuare, CtEDO) ca o lipsire arbitrară de libertate.  

 Menționăm că însăși CtEDO a constatat că nu a formulat în trecut o definiție clară cu privire la 
comportamentul din partea organelor care ar putea fi apreciat ca fiind „arbitrar” în sensul para.1 art.5 CEDO, 
dar au fost formulate principii-cheie de la caz la caz [10, pct.75]. Un principiu general stabilit în jurisprudența CtEDO este că privațiunea de libertate va fi apreciată ca fiind „arbitrară” atunci când, cu toate că a fost 
respectată litera legii naționale, a existat un element de rea-credință sau înșelăciune din partea autorităților 
[11, pct.77-79] sau când organele interne au neglijat aplicarea legislației în mod corect [12, pct.80; 13, 
pct.171].  

 

Recurgerea unui carabinier la reținerea procesual-penală, în absența unei norme incorporate în CPP ce recunoaște aceste drept, constituie o neglijare a aplicării legislație în mod corect de către organele interne. Deși din para.1 art.5 CEDO reiese că o atare normă trebuie să fie prevăzută în dreptul intern al unui stat (nu 
neapărat în CPP), prin alin.(4) art.2 CPP, legiuitorul moldav a stabilit cerințe suplimentare și a prevăzut că normele juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale vor dobândi aplicabilitate doar după ce vor fi 
incluse în CPP. Astfel, conform legislației interne în vigoare, recurgerea unui carabinier la reținere constituie 
o neglijare a aplicării legislației în mod corect de către carabinier și, prin urmare, ne aflăm în prezența unei privațiuni de libertate arbitrare în accepțiunea CtEDO. 
 
B. Cerința de legalitate la aplicarea privațiunii de libertate 

CtEDO consideră că detenţia nerecunoscută a unui individ constituie o negare totală a garanţiilor 
fundamentale consacrate în art.5 CEDO şi o încălcare extrem de gravă a acestei dispoziţii [14, pct.233]. A nu fi înregistrate informaţii cum ar fi data şi ora arestării, locul de detenţie, numele deţinutului şi motivele 



 
 

detenţiei şi identitatea persoanei care a procedat la aceasta pot fi văzute ca incompatibile, între altele, cu însuşi scopul art.5 CEDO [15, pct.125], precum şi cu cerinţa de legalitate a detenţiei în sensul CEDO [16, 
pct.154].  

 
Pentru a îndeplini cerinţa de legalitate, recurgerea organelor de drept la privarea de libertate a persoanei trebuie să aibă loc „potrivit căilor legale”, şi anume să respecte normele de fond şi de procedură ale dreptului intern [17, pct.125]. Reținerea unei persoane de către carabinier în baza art.25 din Legea nr.219 din 2018 nu 
poate fi considerată ca fiind „potrivit căilor legale”. În consecință, se atestă o încălcare a art.5 CEDO. 

 
C. Aplicabilitatea principiului securității juridice la privarea de libertate Atunci când se pune în discuţie privarea de libertate, este deosebit de important să se respecte principiul general al securităţii juridice. În consecinţă, este esenţial să fie clar definite condiţiile lipsirii de libertate în 
temeiul dreptului intern, organele îndrituire de a aplica reținerea sau alte forme ale privațiunii de libertate şi ca legea însăşi să fie previzibilă în aplicarea sa, spre a întruni criteriul de „legalitate” stabilit de CtEDO, care impune ca orice lege să fie suficient de precisă pentru a permite individului – înconjurându-se la nevoie de 
consilieri pregătiţi – să prevadă, într-un mod rezonabil în circumstanţele cauzei, consecinţele ce pot deriva 
dintr-un anume act [17, pct.125; 18, pct.120; 19, pct.80]. 

 
D. Standardele la aplicarea privațiunii de libertate stabilite în practica CtEDO 
CtEDO a recunoscut art.5 CEDO ca fiind, alături de art.art.2, 3, 4 CEDO, în primul rang al drepturilor 
fundamentale care protejează securitatea fizică a individului. Prin urmare, importanța acestuia este 
primordială [20, pct.84]. Respectiv, chiar și într-o ipoteză în care un agent al statului este îndrituit prin lege 
de a priva o persoană de libertate, spre exemplu, prin modalitatea alternativă a reținerii procesual-penale, este esențial ca, în scopul prevenirii unei încălcări a art.5 CEDO, să respecte standardele pentru aplicarea privațiunii de libertate stabilite în practica CtEDO. În jurisprudența CtEDO, spre exemplu, în Cauza S., V. și A. 
împotriva Danemarcei, pot fi identificate următoarele trei raționamente: (1) caracterul exhaustiv al excepțiilor, care trebuie interpretat strict și care nu permit o gamă largă de justificări în temeiul altor dispoziții (art.8-11 CEDO); (2) accentul repetat pe legalitatea privațiunii de libertate, atât procesuală, cât și materială, impunând respectarea scrupuloasă a supremației legii; și (3) importanța promptitudinii sau rapidității controalelor judiciare necesare [10, pct.73].  
 
În Cauza Taganrog LRO și Alții împotriva Rusiei, CtEDO a menționat că în cazul privării de libertate a 
persoanei prin aplicarea unei măsuri procesuale de constrângere, este necesar de a exista o „bănuială rezonabilă” că anume această persoană a comis infracțiunea. În caz contrar, ne aflăm în prezența unei încălcări a art.5 CEDO [21, pct.273].  
 
Nu în ultimul rând, în Cauza Skorupa împotriva Poloniei, s-a reiterat că privarea unei persoane de libertate este o măsură gravă ce este justificată numai în cazul în care alte măsuri, mai puțin severe, au fost luate în considerare și s-au dovedit a fi insuficiente pentru a proteja persoana sau interesul public [22, pct.291]. 
 
IV. Art.168 CPP și art.37 CP: pârghii de evadare de la restricțiile legii procesual-penale Cu toate că legea procesual-penală nu îndrituiește carabinierii la reținerea procesual-penală, iar recurgerea la o asemenea reținere ar putea fi interpretată ca o privare de libertate în mod arbitrar, ceea ce ar reprezenta 
o încălcare a art.5 CEDO, este perfect legal ca un carabinier să aplice asupra făptuitorului reținerea fizică, în 
conformitate cu art.168 CPP.  
 
Astfel, într-o ipoteză în care carabinierii observă o persoană asupra faptului săvârşirii unei infracţiuni sau 
observă o persoană care a încercat să se ascundă ori să fugă imediat după săvârşirea infracţiunii, pot 
beneficia de dreptul recunoscut prin art.168 CPP – dreptul cetățenilor de a prinde persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii – în scopul de a-și îndeplini obligațiile profesionale. Ulterior, persoana supusă reținerii fizice de către carabinieri, va fi adusă la organul de urmărire penală pentru a-i fi aplicată reținerea procesual-penală (alin.(3) art.168 CPP).  
 Menționăm că in casu, în scopul prevenirii unor ulterioare pretenții neîntemeiate din partea persoanei supuse reținerii fizice, este necesar ca atunci când carabinierul recurge la reținerea fizică a persoanei, să întocmească 
un proces-verbal de reținere de facto în care să fie indicată data și ora reținerii, leziunile corporale ale 
persoanei prezente până la aplicarea reținerii fizice asupra acesteia ș.a.m.d. Ulterior, după ce persoana supusă reținerii fizice va fi adusă la organul de urmărire penală pentru a fi supusă reținerii procesual-penale, organul de urmărire penală va întocmi un proces- verbal de reținere de jure conform cerințelor legale (art.art.166, 



 
 

167 CPP). Adăugăm că, în orice caz, în asemenea circumstanțe, carabinierul nu riscă de a fi tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii de privațiune ilegală de libertate (art.166 CP) sau a unei alte infracțiuni, 
deoarece are aplicabilitate art.37 CP care exclude caracterul penal al faptei săvârșite de carabinier.  
 Reținerea infractorului reprezintă o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, deoarece fapta comisă în 
auspiciile sale presupune lipsa vinovăției făptuitorului [23, p.4]. Carabinierul care recurge la reținerea 
persoanei nu săvârșește fapta cu vinovăție, ci în scopul îndeplinirii obligațiilor sale profesionale stipulate în 
Legea nr.219 din 2018.  
 Aplicarea reținerii contravenționale de către carabinieri reprezintă o situație mai simplistă. Cu toate că 
legiuitorul moldav, prin alin.(2) art.433 CCo a conferit dreptul la reținere contravențională doar: poliției; Poliției de Frontieră; Serviciului Vamal; Biroului de Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne [3]; totuși, reieșind din 
faptul că norma procesual-contravențională poate fi aplicată și fără de a fi inclusă în CCo, este rezonabil de a 
conchide că recurgerea la reținerea contravențională constituie nu doar o obligație profesională a carabinierilor, 
dar și un drept, odată ce la alin.(2) art.25 din Legea nr.219 din 2018 este prevăzută obligația carabinierilor: „să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, pentru acordarea 
primului ajutor persoanelor aflate în pericol, pentru reţinerea și identificarea făptuitorilor” (s.n.a.) [7]. 
Respectiv, conchidem că recurgerea carabinierilor la reținere nu reprezintă per se o în călcare a art.5 CEDO. Reținerea aplicată de carabinieri în cazul observării săvârșirii unei infracțiuni flagrante sau fugirii făptuitorului după săvârșirea infracțiunii, trebuie calificată ca o reținere fizică (art.168 CPP), la care are dreptul orice cetățean. Desigur, recurgând la această reținere carabinierul trebuie să respecte standardele 
CtEDO în ceea ce privește privarea de libertate și să respecte obligația stipulată în art.168 CPP de a aduce persoana în fața unui organ competent de a aplica reținerea procesual-penală. 
 
V. Concluzii și propuneri de lex ferenda 

În urma celor expuse supra, deducem următoarele concluzii: 

Primo, legea procesual-penală nu le conferă carabinierilor dreptul la reținerea procesual- penală a persoanei și recurgerea carabinierului la o atare reținere va fi apreciată de CtEDO ca o privațiune arbitrară de libertate, ceea ce constituie o încălcare a art.5 CEDO, deoarece presupune o neglijare a aplicării legislației în mod corect de către organul intern, in casu, Inspectoratul General de Carabinieri; 
Secundo, pentru aplicarea reținerii persoanei în circumstanțele în care carabinierul este nevoit de a 
aplica de sine stătător și prompt reținerea, soluția este regăsită în art.168 CPP. Carabinierii, ca și ceilalți cetățeni, sunt îndrituiți de a recurge la reținerea fizică a persoanei în cazul unor infracțiuni flagrante sau 
în cazul în care persoana fuge de la locul comiterii infracțiunii. Carabinierul nu poate fi tras la răspundere penală pentru săvârșirea infracțiunii de privațiune ilegală de libertate (art.166 CP), în cazul în care reține un făptuitor care a comis o infracțiune flagrantă ori care încearcă să fugă de la locul comiterii infracțiunii, pentru că în asemenea situații fapta carabinierului este săvârșită în scopul 
îndeplinirii obligațiilor profesionale și fără vinovăție, având aplicabilitate art.37 CP; 
Tertio, carabinierul este îndrituit prin lege de a aplica reținerea contravențională asupra persoanei, 
deoarece normele procesual-contravenționale nu trebuie incorporate în CCo pentru a avea 
aplicabilitate, spre deosebire de normele procesual-penale, care pentru a fi aplicate trebuie să fie incluse 
în CPP; 
Quatro, considerăm că Inspectoratul General de Carabinieri trebuie recunoscut în calitate de organ de 
constatare în CPP, pentru a asigura respectarea principiului securității raporturilor juridice și a simplifica activitatea profesională a carabinierilor, conferindu-le dreptul de a aplica reținerea procesual-penală conform alin.(2) art.273 CPP. 



 
 

La o soluție similară a recurs și legiuitorul român. Prin alin.(2) art.61 din Codul de procedură penală al 
României nr.135 din 01.07.2010, a atribuit organelor de constatare dreptul de „a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta de îndată organelor de urmărire penală”, iar la lit.c) alin.(1) art.61 a aceleiași legi a recunoscut în 
calitatea de organ de constatare a infracțiunilor organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege [24]. Printre aceste organe se 
include și Jandarmeria Română. Astfel, conform art.1 din Legea privind organizarea și funcționarea 
Jandarmeriei Române nr.550 din 29.11.2004, „[…] Jandarmeria Română este instituția specializată a statului […] care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice […]” 
[25]. Considerăm că este exemplificativă și abordarea legiuitorul italian, care prin art.57 din Codul de procedură penală al Republicii Italiene, recunoaște în calitate de oficiali și ofițeri de poliție penală, oficialii și ofițerii forțelor poliției italiene ale Carabinierilor, iar prin para.2 art.384 al aceleiași legi, îndrituiește oficialii și ofițerii poliției penale de a aplica reținerea procesual-penală asupra făptuitorului în caz de delict flagrant, dacă există motive de a presupune că făptuitorul poate să fugă sau în legătură cu imposibilitatea identificării făptuitorului [26]. Reieșind din ultima concluzie, înaintăm următoarea propunere de lex ferenda: completarea 
alin.(1) art.273 CPP cu următorul text: „a2) Inspectoratul General de Carabinieri”. 
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Rezumat: Garanțiile procesuale privind neaplicarea torturii reprezintă o instituție dezvoltată  în 
standardele Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau 
Degradante și transpusă în legislația națională a statelor, care contribuie la realizarea eficientă a interdicției 
absolute de aplicare a torturii. Aceste garanții diferă în dependența de etapă procesual-penală, începând de la 
reținere și finalizând cu perioada executării pedepsei privative de libertate. Garanțiile respective la etapă 
rețineri capătă o conotație deosebită, în cazul în care reținerea este efectuată de către carabinieri. În cadrul 
studiului dat, ne propunem să determinăm rolul carabinierilor la asigurarea respectării drepturilor persoanei 
reținute, în general, și a garanțiilor procesuale privind neaplicarea torturii, în particular. Considerăm oportun să 
analizăm cazurile în care carabinierii pot efectua reținere, procedura, care urmează să fie urmată, cât și 
diferența exercitării garanțiilor procesuale în dependența de calitatea procesuală a persoanei reținute. 

 
Cuvintele-cheie: prevenirea torturii, carabinieri, reținere, garanții procesuale, drepturile omului. 
 

Interzicerea torturii, a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante se extinde dincolo de delimitarea caracteristicilor acestora. Există o serie importantă de bariere care ar trebui să descurajeze 
persoanele care aplică rele tratamente şi să prevină aceste fenomene în totalitate.[1], [2]  
 
În conformitate cu abordarea Subcomitetului ONU pentru prevenirea torturii şi altor tratamente sau pedepse 
crude, inumane sau degradante (în continuare SPT) exprimate în a 12 sesiune, prevenirea ar trebui să includă asigurarea recunoașterii și punerii în practică a unui șir larg de garanții procedurale și administrative acordate persoanelor private de libertate, care se referă la toate etapele detenției, de la detenția inițială până la eliberarea definitivă din custodia statului. Întrucât scopul garanțiilor este reducerea probabilității sau 
riscului aplicării torturii sau a relelor tratamente, acestea sunt importante indiferent dacă există dovezi ale utilizării efective a torturii și a relelor tratamente.  
 
În perioada inițiala de detenție, un rol foarte important se atribuie garanţiilor juridice fundamentale, care includ următoarele drepturi [3] prevăzute de către legislația internațională și națională, și anume: dreptul 
persoanei în cauză la notificarea detenţiei, faptului si locului detenție ei către o terţă parte aleasă 
de ea (un membru al familiei, un prieten, consultant), dreptul de a avea acces la un avocat şi dreptul 
de a solicita examinarea medicală independentă, inclusiv cea efectuată de către un doctor ales de ea 
(suplimentar faţă de orice examinare medicală realizată de un doctor chemat de autorităţile poliţieneşti). În 
opinia Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau 
Degradante (în continuare, CPT), aceste drepturi constituie trei garanţii fundamentale împotriva relelor 
trata- mente aplicate deţinuţilor, care trebuie să fie asigurate de la începutul privării de libertate, indi- ferent de cum este aceasta descrisă în sistemul legal (arestare etc.). [1] În plus, persoana reținută are dreptul 
de a-și cunoaște drepturile legate de calitatea procesuală și regulile din locul de detenție, dreptul care determină eficiența garanțiilor fundamentale privind neaplicarea torturii. Menționam că drepturile persoanei reținute rămân ineficiente, dacă acestea nu sunt cunoscute. Prin urmare, informarea persoanei despre garanții precedează asigurarea realizării drepturile procesuale mențio- nate. Remarcăm că garanțiile sunt acordate nu numai persoanelor reținute în cadrul procesului penal sau administrativ, ci și celor, care sunt obligați să rămână la poliție din alte motive (de exemplu, în calitate de martor, pentru scopuri de identificare 
[4] sau cei fără calitatea procesuală).  
 Subliniem însemnătatea garanțiilor procesuale, care se manifestă mai ales prin prevenirea aplicării torturii, 
tratamentului inuman și degradant, disciplinarea colaboratorii organelor de drept, luptă cu arbitrariul forțelor de ordine, eliminarea principalelor cauze ale aplicării torturii, oferirea protecției necesare 
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persoanelor vulnerabile.  
 
Exercitarea garanțiilor procesuale capătă o conotație deosebită în cazul reținerii efectuate de către carabinei. Activitatea carabinierilor este reglementată de către Legea Nr. 219 din 08-11-2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri [5], Hotărâre de Guvern Nr. 357 din 31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei de 
reformarea Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea 
acesteia [6], Ordinul Inspectoratului Genеrаl de Carabinieri nr. 330 cu privire la арrоbаrеа Codului de еtiсă și 
deontologie al militarului IGC din 11.11.2020 [7].  
 
În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. e) din Legea cu privire la Inspectoratul General de 
Carabinieri [5], care reglementează atribuţiile Inspectoratului General de Carabinieri în domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a contravenţiilor, acesta este în drept să reţină și escorteze persoane în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare[5]. Prevederile, care reglementează împuternicirea carabinierilor de a efectua reținere se regăsesc și în art. 24 alin.(1), lit. l): “În exercitarea atribuţiilor de serviciu, carabinierul 
are următoarele împuterniciri: l) să reţină persoa- ne în condiţiile stabilite de lege, cu explicarea drepturilor 
acestora”. [5] Observăm că legislația conține prevederi generale, în conformitate cu care procedura de reținere efectuată de către cara- binei nu trebuie să nu se diferențieze de la reținere efectuată de către alte 
organe abilitate prin lege. În special, remarcăm obligația expresă a carabinierilor de a explica persoanei 
drepturile acestea.  
 Reglementări mai detaliate referitor la reținerea efectuată de către carabinei se regăsesc în prevederile art. 25 alin. (2), și anume: “În cazul în care există o bănuială rezonabilă privind unele circumstanţe sau fapte ce 
periclitează ordinea de drept, viaţa persoanelor sau alte valori sociale, fiecare carabinier, indiferent de funcţia 
pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, este obligat să comunice acest 
fapt la cea mai apropiată subdiviziune de poliţie sau de carabinieri şi să întreprindă toate măsurile posibile 
pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, pentru acordarea primului ajutor persoanelor 
aflate în pericol, pentru reţinerea și identificarea făptuitorilor, pentru identificarea martorilor şi paza locului 
în care s-a produs evenimentul.” [5] În acest context, carabinierul este în drept să rețină persoana prinsă în 
flagrant în timpul comiterii unei infracțiuni. Atribuțiile carabinierilor sunt largi și includ în special reținerea făptuitorului, identificarea martorilor, paza locului unde a fost comisă faptă prejudiciabilă, prevenirea și 
curmarea infracțiunii, cât și acordarea primului ajutor victimelor infracțiunii.  
 
În pofida reglementării dreptului carabinierilor de a efectua reținere, acestea nu se regăsesc în lista subiecților împuterniciți să efectueze reținere în conformitate cu prevederile Codului de procedura penală (în 
continuare CPP).[8] În special, dreptul de a reţine persoana revine: organului de urmărire penală conform art. 
166, alin. (1) CPP; organului de constatare conform art. 24, alin. (4) din Legea cu privire la activitatea Poliţiei și 
statutul poliţistului [9], organelor de constatare menționate în art. 273 alin. (1) CPP [8], procurorului conform reglementărilor din CPP și anume: art. 52, alin. (1), pct. 2), art. 52 alin. (1), pct. 15).art. 52 alin. (1), pct. 17), 
169 și 170[8]. [10, p. 58-59].  
 
Inspectoratul General al Carabinierilor, ca organul împuternicit să efectueze reținere, poate fi încadrat în 
categoria organelor de constatare. Conform art. 273, alin. (2) și (4), din CPP [8], pct. 162 al Instrucţiunilor 
referitoare la organizarea activităţii de urmărire penală în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, aprobată prin ordinul IGP al MAI nr. 138 din 11.11.2013 [11], caracteristică specifică a organelor de 
constatare se manifestă prin faptul că acestea sunt în drept să efectueze reţinerea de facto a persoanei bănuite de comiterea unei infracţiuni [11], pe care sunt obligaţi s-o predea imediat organului de urmărire penală sau procurorului competent, împreună cu actele de constatare şi mijloacele materiale de probă, dar nu 
mai târziu de 3 ore de la momentul reţinerii de facto. În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 2, pct. 11, 
CPP [8], angajații organelor de constatare ale poliţiei sunt obligaţi să efectueze reţinerea de facto a persoanei, 
inclusiv în baza dispoziţiei scrise a ofiţerului de urmărire penală. [12, p.31-32] 
 
Prin urmare, rolul carabinierilor la reținerea persoanei se rezumă la efectuarea reținerii de facto și 
escortarea persoanei la organul de urmărire penală sau procurorul competent. Această escortare trebuie să fie efectuată nu mai târziu de 3 ore din momentul reținerii de facto. Reținerea respectivă urmează să fie 
documentată de către ofițerul de urmărire penală sau procurorul la care a fost escortată persoana. În plus, în obligațiile carabinierilor este inclusă întocmirea actului de constatare și predarea probatoriului acumulat la 
locul comiterii infracțiunii. În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (4) CPP „În cazul reţinerii persoanei 
de către organele de constatare specificate la alin.(1), cu excepţia organelor specificate la lit. g), actele de 
constatare, mijloacele materiale de probă şi persoana reţinută se predau organului de urmărire penală sau 
procurorului imediat, dar nu mai târziu de 3 ore de la momentul reţinerii de facto a acesteia” [8]. Observăm că 
activitatea carabinierilor la efectuarea reținerii este limitată în timp, fiind reglementată obligația lor de a escorta persoana cel târziu în trei ore, organului de urmărire penală fiind transmise inclusiv probele  



 
 

acumulate la fața locului, care dovedesc comiterea unei infracțiuni.  
 Prevederile citate supra nu indică clar rolul carabinierilor la realizarea garanțiilor procesuale privind 
neaplicarea torturii la etapa reținerii și nu reglementează expres modul de exercitarea acestor garanții, ceea ce, în viziunea noastră reprezintă o lacună în drept. În cazul efectuării reținerii de către carabinierii, acestea 
sunt primii subiecți procesuali, cu care se confruntă persoana. Cu toate acestea, în pofida reglementărilor 
generale stipulate art. 25 alin. (1), lit. (a) din Lege Nr. 219 din 08-11-2018 cu privire la Inspectoratul General 
de Carabinieri “(1) Carabinierul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, al 
comunităţii şi al instituţiilor statului exclusiv în baza şi întru executarea legii, fiind obligat: a) să respecte cu 
stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să aibă un comportament demn şi respectuos 
pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care încalcă legile” [5] nu este clar modul de respectare a 
drepturilor persoanei reținute.  
 
Interpretând în ansamblu prevederile Codului de Procedură Penală cu privire la reținere în aspectul realizării garanțiilor procesuale privind neaplicarea torturii, observăm că rolul definitoriu în realizarea acestora este 
acordat organului de urmărire penală și a procurorului. În special, în conform art. 167 alin. (11) “Organul de 
urmărire penală, în timp de o oră după reţinerea persoanei, solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional 
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane împuternicite de acesta desemnarea unui 
avocat de serviciu pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă”, ceea ce reprezintă realizarea dreptului de 
acces la avocat. Organul de urmărire penală este obligat să creeze condiții de confidențialitate pentru 
întrevederile între persoana reținută și apărătorul ei și să aducă la cunoștința motivele reținerii numai în prezenţa unui apărător ales sau desemnat (art. 167 alin. (2), (21) CPP [8]).  
 
Procedura de realizare a dreptului de a anunța rudele apropiate despre reținere este reglementată de 
prevederile art. 173 alin. (1), în conformitate cu care “Persoana care a întocmit procesul-verbal de reţinere, 
imediat, dar nu mai târziu de 6 ore, este obligată să dea posibilitate persoanei reţinute să anunţe una din rudele 
apropiate sau o altă persoană, la propunerea reţinutului, despre locul unde acesta este deţinut sau o anunţă 
singură”. Remarcăm că carabinierii nu întocmesc procesul-verbal de reținere, ci numai actul de constatare a 
comiterii unei fapte prejudiciabile. Prin urmare, în sarcina acestora nu poate fi pusă realizarea dreptului 
persoanei reținute de a anunța rudele apropiate despre reținere.  
 A treia garanție procesuală privind neaplicarea torturii, care s-au cristalizat în practica CPT reprezintă 
dreptul la examinare medicală. În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) pct. 151) din CPP “Bănuitul, 
conform prevederilor prezentului cod, are dreptul: imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă 
hotărârea de aplicare a măsurii preventive, să aibă acces la examinare şi la asistenţă medicală independentă, 
inclusiv pe cont propriu” [8]. Același drept se regăsește și în prevederile art. 66 alin. (2) pct. 181) CPP [8], care reglementează drepturile şi obligaţiile învinuitului, inculpatului. Conchidem că dreptul la examinare medicală 
poate fi exercitat doar după reținere de jure a persoane sau, cu alte cuvinte, după înregistrarea reținerii, care urmează să fie făcută de către organul de urmărire penală sau procurorul, în dependența de infracțiune, în comiterea căreia persoana este bănuită.  
 
Dreptul de a-și cunoaște drepturile legate de calitatea procesuală și regulile din locul de detenție reprezintă o altă garanție procesuală, fără exercitarea căreia celelalte garanții ar fi ineficiente. Conform prevederilor art. 
64 alin. (2) pct. 2) CPP bănuitul „imediat după reţinere sau după ce i s-a adus la cunoştinţă ordonanţa de 
recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit sau hotărîrea despre aplicarea măsurii preventive, să primească 

de la persoana care l-a reţinut informaţie în scris despre drepturile de care dispune prin prezentul 

articol, inclusiv dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, precum şi să primească de la organul de 
urmărire penală explicaţii asupra tuturor drepturilor sale” [8]. Observăm că exercitarea dreptului 
respectiv, implică activitatea mai multor organe, fiind menționată, în special, persoana, care l-a reținut pe bănuit și organul de urmărire penală. Obligația acestor organe de informare a bănuitului diferă. Persoana, care efectuează reținere este obligată să înmâneze bănuitului informație despre drepturile lui, ceea ce reprezintă exercitarea obligației de informare de către carabinieri. Reiterarea necesității asigurării exercitării dreptului bănuitului la informare de către carabinieri se regăsește și în prevederile art. 24 alin.(1), lit. l) din 
Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri și anume împuternicirea carabinierilor “l) să reţină 
persoane în condiţiile stabilite de lege, cu explicarea drepturilor acestora” [5]. Obligație de informare, care 
urmează să fie exercitată de către organul de urmărire penală este mai largă și include obligație de explicare a 
drepturilor la solicitarea bănuitului.  
 
În același timp, exercitarea obligației de informare diferă la reținerea învinuitului sau inculpatului. În special, 
conform prevederilor art. 66 alin. (2) pct. 2) CPP acesta are dreptul “imediat după reţinere sau după punerea 
sub învinuire, să primească de la organul de urmărire penală informaţie în scris despre drepturile de care 
dispune conform prezentului articol, inclusiv dreptul de a tăcea şi a nu mărturisi împotriva sa, precum şi 



 
 

explicaţii asupra tuturor drepturilor sale” [8]. Observăm că obligației de informare a învinuitului și inculpatului urmează să fie exercitată exclusiv de către organul de urmărire penală, fiindcă carabinierii sunt 
în drept să rețină persoana, de regulă, în cazul în care a fost comisă o infracțiune în flagrant, ceea ce determină diferențierea exercitării dreptului la informare în dependența de calitatea procesuală a persoanei reținute.  
 
Din cele expuse mai sus, observăm că dreptul persoanei a de-și cunoaște drepturile legate de calitatea procesuală reprezintă unica garanțiile privind neaplicarea torturii realizată de către carabinieri, care trebuie să informeze persoana reținută despre drepturile ei, inclusiv în forma scrisă. În acest context, la reținerea persoanei urmează să fie prezente următoarele etape prevăzute de art. 25 alin. (1) lit. k)-m) și alin. (2) din 
Legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri [5] și anume carabinierul trebuie: 

1) să se adreseze unei persoane doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcţiei, gradului militar şi 
a numelui, legitimându-se în acest scop cu legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul intervenţiei sau siguranţa carabinierului ar fi periclitată; 

2) să informeze persoana căreia i se adresează cu privire la scopul şi motivul adresării; 
3) în cazul aplicării unor măsuri de natură să restrângă drepturile şi libertăţile persoanei, să aducă la cunoştinţa acesteia cauza şi temeiurile de aplicare a măsurilor de rigoare, precum şi drepturile şi obligaţiile apărute în aceste condiţii; 
4) să înmâneze persoanei reținute formular cu drepturile acestea; 

5) s-o escorteze la organul de urmărire penală sau procuratura imediat sau cel târziu în 3 ore; 

6) să întocmească actul de constatare și să prezinte probele colectate la locul comiterii infracțiunii. 
Concluzie Garanțiile procesuale privind neaplicare a torturii includ drepturile persoanei, care se află în custodia 
statului, exercitate începând cu reținere și finalizând cu executarea pedepsei privative de libertate. Exercitate 
drepturilor persoanei reținute capătă o conotație specifică în cazul în care aceasta este reținută de către 
carabinieri. În special, carabinierul este obligat să informeze persoana reținută despre drepturile acestea în forma scrisă, obligație care urmează să fie îndeplinită la reținere de facto. Exercitarea altor garanții 
procesuale este pusă în sarcina ofițerului de urmărire penală sau procurorului. În special, dreptul de a anunța rudele apropiate despre reținere, dreptul de acces la avocat și dreptul la examinare medicală urmează să fie exercitat după înregistrarea reținerii persoanei la reținerea de jure a acestea. Remarcăm faptul că garanțiile procesuale privind neaplicarea torturii urmează să fie respectate întocmai indiferent de subiectul, care efectuează reținere și trebuie să fie asigurate pentru toate persoanele reținute în egală măsură. 
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Rezumat: În cadrul exercitării adecvate și corespunzătoare a competențelor și atribuțiilor conferite 
prin lege, Inspectoratul General de Carabinieri are nevoie de o instruire teoretică și practică foarte bună. Astfel, 
cadrul normativ existent reglementează expres instruirea teoretică și practică a carabinierilor ca fiind o 
obligație profesională, precum și ca o posibilitate a carabinierilor de a avea parte de o serie de instruiri, cu 
scopul familiarizării unor alte domenii ce se intersectează direct cu natura instituției respective. 

 
Cuvinte-cheie: instruire teoretică, instruire practică, obligație profesională, competențe și atribuții. 
 Carabinierii, oficial numiți și Inspectoratul General de Carabinieri, conform art. 2 din Legea cu privire la 

Inspectoratul General de Carabinieri [1], reprezintă o autoritate specializată a statului, cu statut militar, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei prin executarea atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii 
publice, de prevenire și descoperire a infracțiunilor și contravențiilor, de protecție a obiectivelor de importanță deosebită, de prevenire și combatere a terorismului, de asigurare a regimului stării de urgență, de asediu sau de război. Inspectoratul General de Carabinieri exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar 
pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de actele 
normative în vigoare. Această autoritate datează din 12 decembrie 1991, când a fost adoptată de către 
Parlament Legea Nr. 806-XII cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor 
Interne.  
 
În Strategia de Reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 [2] poate fi sesizat faptul că statul 
ca un obiectiv general a avut drept profesionalizarea personalului, prin anumite direcții de acțiune, cum ar fi: 

 Dezvoltarea sistemului de formare profesională inițială a Carabinierilor, conform standardelor 
europene, punând accentul pe pregătirea practică; 

 Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă bazată pe indicatori concreți, orientați 
spre îmbunătățirea abilităților practice și de aplicare a legii; 

 Realizarea unui sistem unitar de formare profesională inițială și continuă a personalului, în 
conformitate cu standardele europene; 

 Crearea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea profesională continuă a efectivului unităților 
specializate în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice; 

 Crearea condițiilor de instruire a personalului Trupelor de Carabinieri cu mijloace și metode polițienești, în conformitate cu cele mai bune standarde europene și internaționale. 
 Reieșind din textul legii, carabinierii au parte de formare profesională inițială și continuă. În art. 17 din Legea 
cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri este consfințit faptul că formarea profesională a carabinierilor se organizează și se realizează în conformitate cu actele administrative ale Ministerului 
Afacerilor Interne, pe baza standardelor ocupaționale și de formare profesională aferente. Dezvoltarea propriei pregătiri profesionale este o obligație de serviciu a carabinierului. Nivelul de formare profesională a carabinierului se consemnează în evaluarea anuală a performanței sale profesionale, iar rezultatele pregătirii 
sale sunt utilizate la fundamentarea unor decizii privind evoluția în carieră a acestuia. Legiuitorul a dispus astfel ca trupele de carabinieri să fie mai motivați în formarea lor profesională, deoarece în dependență de 
gradul lor de atitudine, responsabilitate și dedicație față de formarea profesională, așa va evolua și cariera lor 
în cadrul sistemului structurilor de forță a Republicii Moldova. În redacția aceleiași legi, art. 18 prevede 
expres că formarea profesională inițială a carabinierilor se efectuează în cadrul instituțiilor de învățământ din 
domeniul milităriei, securității și ordinii publice sau, după caz, în alte instituții de învățământ. Per a contrario, în cazul angajării în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri a persoanelor care au absolvit alte instituții 

mailto:dumitru.burduja@mail.ru


 
 

de învățământ decât cele ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția persoanelor care s-au format 
profesional la comanda Ministerului Afacerilor Interne, acestea urmează un curs de formare inițială înainte 
de exercitarea atribuțiilor funcționale conform fișei postului, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor 
Interne. Totodată, în actul normativ supra menționat, art.19 reglementează formarea profesională continuă 
care se realizează prin următoarele modalități: 

 la locul de serviciu; 
 în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne; 
 în alte instituții de învățământ din țară sau din străinătate. 

Schimbarea specialității se face ca urmare a absolvirii unor cursuri organizate în acest scop. Formele de pregătire, tipul, durata programelor și modul de organizare a activităților de formare profesională continuă 
sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, iar particularizarea acestora se realizează prin actele 
administrative ale Inspectoratului General de Carabinieri. Legea, mai mult ca atât, facilitează ca carabinierii să fie delegați la cursuri de formare profesională continuă peste hotarele țării.  
 
Inspectoratul General de Carabinieri a participat la o serie de ședințe și cursuri de instruiri în colaborare cu 
diferite centre și instituții publice, cum ar fi: 

 Curs de instruire în domeniul prevenirii și constatării contravențiilor pentru carabinieri. a avut loc în 
perioada 21 iunie – 16 iulie 2021, la care au participat 15 angajați din cadrul IGC [3]; 

 În perioada 20-21 februarie 2020, Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, cu suportul 
Centrului pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), a desfășurat un curs de 
instruire în domeniul integrității pentru angajații Inspectoratului General de Carabinieri [4]; 

 Centrul Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate a desfășurat o serie de instruiri pentru angajații Inspectoratului General de Carabinieri al MAI. Participanții au fost familiarizați cu tematici 
antiteroriste, în special cu tacticile și metodele aplicate de entitățile radicale, procedeele de 
identificare a eventualelor situații de risc și a persoanelor suspecte, precum și măsurile de reacție în 
cazul depistării acestora. Cursul a avut loc în perioada 1-9 octombrie 2020, beneficiari fiind peste 
500 de militari, angajați ai Direcțiilor regionale „CENTRU”, „NORD”, „SUD” și ai Batalionului cu destinație specială „SCORPION” al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI [5]; 

 În perioada 16-17 martie 2021 experții-criminaliști din cadrul Secției tehnico-explozive au avut rolul 
de formatori pentru 20 de angajați ai Batalionului cu destinație specială “Scorpion” din cadrul 
Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne cu un curs de instruire cu 
genericul ”Depistarea dispozitivelor explozive” [6]; 

 În data de 10.09.2020, Centrul Național Anticorupție a organizat două instruiri anticorupție pentru efectivul de carabinieri al Unității Militare 1002, Direcției ceremonial militare și Centrului medical 
[7]; 

 Ședințe și ateliere de lucru regulate în domeniul prevenirii torturii de către Oficiul Avocatului 
Poporului, cât și în domeniul aplicării forței fizice și mijloacelor speciale. Această listă nu poartă un caracter exhaustiv, fapt ce poate servi drept motiv de bucurie, deoarece se investește foarte mult într-o pregătire profesională adecvată scopurilor și misiunilor pentru care a fost înființată Instituția Carabinierilor. Totodată, consider că carabinierii au nevoie de a fi familiarizați cu dreptul penal și dreptul contravențional la un nivel teoretic adecvat, deoarece conform misiunii lor, carabinierii previn și descoperă infracțiuni și contravenții, iar astfel, carabinierii cunoscând conceptul de infracțiune și elementele componenței de infracțiune, tentativa de infracțiune, infracțiunea unică ș. a. vor fi mult mai pregătiți pe teren, în timp ce își vor exercita atribuțiile. Din raționamentul că dreptul contravențional reprezintă o altă direcție crucială și strategică pentru activitatea carabinierilor, raționament consolidat de 

prevederile art. 400 alin. (41) din Codul Contravențional [8], la care carabinierilor le este atribuită competența de a constata și examina contravențiile prevăzute la art. 69, art. 91 alin. (1), art. 911 alin. (16) și (18), art. 354, 355 și 357 (pe viitor legiuitorul poate mări numărul de contravenții din partea specială), consider că dreptul contravențional trebuie să fie o disciplină de bază, nu doar să fie predată în cadrul 
cursurilor de instruire. 
 
Lista disciplinelor care trebuie să fie predate carabinierilor ar trebui să fie completată și cu dreptul constituțional, care consacră drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale omului. Pentru a apăra 
drepturile fundamentale și libertățile omului, este nevoie ca dintâi să fie cunoscute acestea de către carabinieri, să fie știute esența și întinderea lor. Totodată, dreptul constituțional este benefic nu doar din 
considerente profesionale și practice, dar și din considerente cetățenești, deoarece Constituția reprezintă ‘’legea legilor’’ și reglementează cele mai importante relații sociale în cadrul statului nostru. 
 
Drept concluzie, pot fi reliefate următoarele: 

 Statul se preocupă de instruirea carabinierilor fie prin cursuri de instruire cu diverse instituții 
publice și centre specializate, fie prin instruirea primară și cea continuă în cadrul instituțiilor 



 
 

specializate în acest sens; 
 Este nevoie ca carabinierii să fie familiarizați cu dreptul contravențional, dreptul penal și dreptul constituțional, anume ca discipline de bază. Astfel, va fi îmbinat utilul cu necesarul; 
 Recomandăm insistent ca la cursuri de instruire să aibă acces un număr cât mai mare de carabinieri, 

pentru a forma întregului efectiv competențele necesare în vederea adaptării 
comportamentului profesional la noile provocări. În așa mod, șansa ca informația să fie pierdută în 
vid este mult mai mică. 
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Rezumat: Carabinierii în calitate de agent constatator au un rol deosebit de important pentru 
menținerea ordinii publice, deoarece ei contribuie la realizarea scăderii infracționalității la nivel național. 
Atribuțiile Carabinierilor sunt largi și includ în special reținerea infractorului, contravenientului, identificarea 
martorilor, paza locului unde a fost comisă fapta prejudiciabilă, prevenirea și curmarea infracțiunii sau 
contravenției, cât și acordarea primului ajutor victimelor aflate în pericol. Împuternicirile carabinierilor sunt 
acțiunile de constatare a infracțiunilor atribuite prin lege în competența sa, constatarea contravențiilor, 
examinarea cauzelor contravenționale și aplicarea sancțiunilor în limita competențelor sale stabilite de lege. În 
cadrul studiului dat, ne propunem să determinăm rolul carabinierilor în calitate de agent constatator.  
Considerăm oportun să analizăm cazurile în care carabinierii pot să constate infracțiunile care țin de 
competența sa, cât și cazurile de constatare şi examinare a contravențiilor de către Carabinieri. 

 
Cuvintele-cheie: agent constatator, carabinieri, infracțiune, contravenție, constatare, examinare. 
 

Din 1991 până în prezent marcăm 31 de ani de independență, în care sau dezvoltat diferite organe care mențin ordinea publică și înfăptuiesc justiția ca de exemplu: ofițeri de urmărire penală, organele polițienești, 
procuraturile și judecătoriile inclusiv și instituția carabinierilor.  
 
Activitatea carabinierilor este reglementată de către Legea Nr. 219 din 08-11-2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri [1], Hotărâre de Guvern Nr. 357 din   31.05.2017 cu privire la aprobarea Strategiei de 
reformarea Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea 
acesteia [2], Ordinul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 330 cu privire la арrоbаrеа Codului de еtiсă și 
deontologie al militarului Inpectoratul General al Carabinierilor din 11.11.2020 [3].  
 Funcția principală a Trupelor de Carabinieri este funcția de protecție a cetățeanului și a statului, fiind realizată prin participarea la prevenirea și curmarea fenomenului infracțional, garantarea și apărarea drepturilor și libertăților constituționale, a siguranței cetățenilor, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar funcționării instituțiilor statului, în conformitate cu prevederile legii.  
 
Una dintre principalele atribuții ale Carabinierilor este constatarea contravențiilor, această prevedere reiese 
din legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri din art. 24 alin (1) carabinierii sunt împuterniciții 
lit. c) să constate contravenţii [1]. În acest caz agentul constatator poate constata contravenții ale căror 
constatare, soluţionare şi sancţionare sînt atribuite competenţei unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul 
va remite organelor respective procesele-verbale de constatare a contravențiilor.  
 
Potrivit noilor competențe prevăzute de Legea 219/2018 [1] au fost aduse completări Codului Contravențional al RM [4] la articolul 400 alin. (41 ) prin care au fost stabilite competențele Inspectoratului 
General de Carabinierilor în continuare (IGC) pentru constatarea și examinarea faptelor prevăzute la art. 69 –
injuria; art. 91 alin. (1) – consumul de băuturi alcoolice în locuri în care acesta este interzis; art. 911 alin. (16) și 
(18) – fumatul în mijloace de transport și spațiile publice, art. 354 – huliganismul; art. 355 – consumul de 
băuturi alcoolice în locurile publice și apariția în stare de ebrietate; art. 357 – tulburarea liniștii, pe timpul misiunilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice, protecția a obiectivelor de importanță 
deosebită, prevenire și combatere a terorismului, asigurare a regimului stării de urgență, de asediu și de război.  
 
Conform art. 25 din legea cu privire la Inspectoratul General de Carabinierilor [1] alin. (1) carabinierul are următoarele împuterniciri lit. b) să constate infracțiunile atribuite prin lege în competența sa. Această 
prevedere legală este în strînsă legătură cu art. 273 C.P.P. alin. (1) oraganele de constatare sunt lit. a) poliţia - 
pentru infracţiuni ce nu sînt date prin lege în competenţa altor organe de constatare. [6] De aici reiese că 
carabinierii pot constata doar acele infracţiuni ce ţin de competenţa poliţiei. Adică carabinierii nu pot să constate infracţiunile ce ţin de competenţa Poliţiei de frontieră, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului 

mailto:macuh129@gmail.com


 
 

Fiscal de Stat, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Agenţiei Naţionale de Integritate. Astfel putem să 
deducem faptul că carabinieri pot constata infracţiuni ca: art. 186 furtul; art. 187 jaful, art.188 tîlhăria, art. 
192 pungăşia, din codul penal al Republicii Moldova.[5]  
 
În acest caz carabinierii în calitate de agent constatator sunt în drept să efectueze reţinerea de facto a persoanei bănuite de comiterea unei infracţiuni, pe care sunt obligaţi s-o predea imediat organului de urmărire penală sau procurorului competent, împreună cu actele de constatare şi mijloacele materiale de probă, dar nu mai târziu de 3 ore de la momentul reţinerii de facto. În conformitate cu prevederile art. 57, 
alin. 2, pct. 11, CPP [6], angajații organelor de constatare ale poliţiei sunt obligaţi să efectueze reţinerea de 
facto a persoanei, inclusiv în baza dispoziţiei scrise a ofiţerului de urmărire penală 
 
Concluzie. În concluzie, pot să spun că carabinierii în calitate de agent constator, au următoarele atribuţii: de 
constatare a contravenţiilor, de examinare şi sancţionare a contravenţiilor, de constatare a infracţiunilor atribuite prin lege în competența sa. Adică acele infracţiuni ce ţin de compentenţa poliţiei. În cadrul acestui 
studiu mi-am atins scopul propus de a analiza cazurile în care carabinierii pot să constate infracțiunile care țin de competența sa, cât și cazurile de constatare şi examinare a contravențiilor de către carabinieri. 
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Rezumat: Inspectoratul General de Carabinieri își desfășoară activitatea în interesul persoanei și al 
comunității, în baza principiilor legalității, imparţialității, profesionalismului, responsabilității, nediscriminării, 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, răspunderii personale, integrității profesionale, 
transparenţei și cooperării. 

Carabinierii beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului Republicii Moldova, 
cu restricţiile condiționate de statutul militar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2005 cu privire la 
statutul militarilor și cu prezenta lege. 

Locul şi rolul Carabinierilor în sistemul de ordine şi securitate publică, organizarea, pregătirea , 
întrebuințarea și dotarea acestora nu au fost abordate din perspectivă doctrinară, ceea ce a întârziat 
dezvoltarea și modernizarea instituției, au fost afectate eficacitatea și eficiența operaţională, precum și calitatea 
serviciului public. Ca urmare, este necesară realizarea doctrinei IGC, având la bază Conceptul privind spectrul de 
folosire a Carabinierilor, prin valorificarea informațiilor, mobilitate, flexibilitate, simultaneitate, integrare, 
interoperabilitate, proporționalita- tea utilizării efectivelor şi mijloacelor, precum şi prin obţinerea sprijinului 
comunităţii. 

Având în vedere contextul RM, instituția Carabinierilor este viabilă și are perspective certe de evoluție. 
De aceea, demersurile de schimbare trebuie întreprinse coerent, organizat, să asigure continuitatea procesului 
de dezvoltare şi modernizare. 

Evoluţia instituţiei a fost rezultatul devenirii în contextul istoric, politic, social şi economic, reflectat de 
cadrul legislativ, modificat şi completat succesiv, sub imperiul căruia Carabinierii au apărut, funcționat și 
activează. Ca urmare, cunoașterea evoluției instituţiei este necesară pentru valorificarea experienţelor pozitive 
și evitarea erorilor anterioare. 

 
Cuvinte-cheie: Inspectoratul General de Carabinieri, protecţie, asigurare, ordine publică, infracțiuni, 

contravenții, combatere 
 

Inspectoratul General de Carabinieri își desfășoară activitatea în interesul persoanei și al comunității, în baza 
principiilor legalității, imparţialității, profesionalismului, responsabilității, nediscriminării, respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, răspunderii personale, integrității profesionale, transparenţei și cooperării.  
 Carabinierul este persoana care îndeplineşte serviciul militar în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative în vigoare.  
 
Inspectoratul General de Carabinieri își exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Carabinierii beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului Republicii Moldova, cu restricţiile condiționate de statutul militar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2005 cu privire la 
statutul militarilor și cu prezenta lege. 
 
Сonform art.24 din Legea nr.129 din 08.11.2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, carabinierul are următoarele împuterniciri: 

 să solicite persoanelor respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar în caz de 
necesitate, pentru a asigura respectarea cerinţelor legale, să intervină cu utilizarea forţei fizice, a 
mijloacelor speciale sau a armei de foc din dotare, în condiţiile stabilite de lege; 

 să constate infracțiunile atribuite prin lege în competența sa; să constate contravenţii, să exa- mineze 
cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limita competenţelor sale stabilite prin lege; 

 să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori în privința cărora sînt indicii că acestea fie pregătesc, fie au comis o faptă ilegală; să ceară legitimarea persoanelor care solicită 
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intrarea într-un perimetru restricţionat; 
 să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea bagajului de mînă şi a bagajului 

pasagerilor din transportul auto, feroviar, aerian şi naval, iar în caz de necesitate, să efectueze 
examinarea corporală a pasagerilor; 

 să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea corporală preventivă a persoanei 
participante la întruniri publice sau aflate în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse 
ori cu substanţe periculoase, precum şi a bagajului acesteia; 

 să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea corporală preventivă a persoanelor aflate în 
stare de inconştienţă şi a căror identificare este necesară, precum şi a bagajului acestora; 

 să fotografieze, să facă înregistrări audio şi video în scop de asigurare a îndeplinirii atribuţiilor Inspectoratului General de Carabinieri, fără încălcarea inviolabilităţii vieţii private a persoanei, 
garantată de legislaţia în vigoare; 

 să folosească gratuit mijloacele de informare în masă în scop de prevenire a tulburărilor grave ale 
ordinii publice sau a altor situaţii excepţionale; 

 să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente, instalate pe unităţile de transport, conform 
normelor stabilite; să reţină persoane în condiţiile stabilite de lege, cu explicarea dreptu- rilor 
acestora; 

 să invite, la sediul subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri destinate activităților cu cetățenii, persoane a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, aducîndu-le la cunoștință, în formă scrisă, scopul şi motivul invitaţiei; 
 să intre ori să pătrundă, în modul stabilit de lege și utilizînd, în caz de necesitate, mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracţiunilor, de urmărire a unor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor sau care se ascund de organele de urmărire penală, sau care se 

sustrag de la executarea unei pedepse penale ori de la arestul contravenţional, sau atunci cînd se ştie, în baza unor date suficiente, că în această locație a fost comisă ori se comite o infracţiune, precum şi 
în cazul unei calamităţi; 

 să limiteze ori să interzică temporar circulaţia transportului şi/sau a pietonilor pe străzi şi pe 
drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri, cu 
ocazia executării misiunilor de asigurare  și restabilire a ordinii publice  pe timpul desfășurării 
întrunirilor sau a altor evenimente publice care implică aglomerări de persoane, în scopul ocrotirii vieţii, sănătăţii şi a bunurilor persoanelor; 

 să stopeze mijloacele de transport şi să efectueze controlul actelor cu caracter permisiv pe timpul executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, a operațiunilor speciale de combatere a terorismului în scop de prevenire și contracarare a dezordinii în masă, de identificare a 
persoanelor participante ori vehiculelor utilizate la destabilizarea ordinii de drept, precum și de 
identificare a vehiculelor sau persoanelor aflate în căutare; 

 să folosească orice mijloc de transport și comunicații, indiferent de voința proprietarului sau posesorului acestuia, pentru luarea unor măsuri legale ce nu pot fi amînate şi nu pot fi îndeplini- te 
altfel, exceptînd mijloacele de transport și comunicații ce aparţin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, precum  şi membrilor personalului acestora, acreditat în Republica Moldova şi avînd însemne speciale; 

 să solicite şi să primească gratuit, în condițiile stabilite de lege, informaţia şi materialele ce sînt păstrate de autorităţile publice, de agenţii şi companii, de întreprinderile de stat şi cele private, de 
alte persoane juridice şi care sînt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Inspectoratului General de 
Carabinieri; 

 să utilizeze registre informaţionale, fişiere, baze de date, sisteme informaţionale şi registre de stat în 
scop de a asigura îndeplinirea atribuţiilor Inspectoratului General de Carabinieri, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind registrele; 

 să intervină în forță pentru dispersarea participanților și restabilirea ordinii publice în cadrul unor 
întruniri sau al altor evenimente publice, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; 

 să aducă din locuri publice ori aglomerate într-o instituţie medico-sanitară persoanele pre- supuse a fi sub influenţa alcoolului, a substanţelor toxice, a substanțelor stupefiante, psihotrope și a 
precursorilor acestora ori sub influenţa altor substanţe care acţionează grav asupra stării fizice şi  
psihice a persoanei, de asemenea persoanele care sînt incapabile să se mişte sau sînt susceptibile de a dăuna sieşi ori celor din jur; 

 să-i reţină pe străinii care au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt supuşi expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova, și să-i transmită organelor competente; să prelucreze date cu caracter personal 
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, carabinierii folosesc armele de foc din dotare și muniţiile aferente, mijloacele speciale pentru apărare pasivă, pentru apărare activă şi cele auxiliare din dotare, în condiţiile şi în 



 
 

modul prevăzute de legislaţia în vigoare. În îndeplinirea atribuţiilor sale, personalul Inspectoratului General 
de Carabinieri are compe- tenţa teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de 
carabinieri din care face parte.  
 
În caz de realizare a unor măsuri sau activităţi specifice, personalul Inspectoratului General de Carabinieri poate acţiona şi în zonele de responsabilitate ale altor unităţi de carabinieri, comunicînd despre aceasta 
structurii competente teritorial. Carabinierul poate dispune şi de alte împuterniciri prevăzute de legislaţie. 
 

În conformitate cu articolul 26 Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea carabinierului în exerciţiul funcţiunii, carabinierul se supune doar legii şi execută doar indicaţiile superiorilor. Nicio persoană, în afara 
cadrului de relaţii ierarhice şi competenţe legale, nu are dreptul să intervină în activitatea profesională a 
carabinierului. 
 Carabinierul este persoană inviolabilă. Împiedicarea îndeplinirii obligaţiilor sale de serviciu, atingerea 
onoarei şi demnităţii sale, opunerea de rezistenţă, ameninţarea, aplicarea violenţei, atentatul la viaţa, la sănătatea, la bunurile sale ori ale membrilor săi de familie atrag răspunderea prevăzută de lege. Cerinţele 
legitime ale carabinierului sînt executorii. Cerinţele carabinierului şi acţiunile întreprinse de acesta sînt 
considerate legitime atîta timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere învestită cu controlul activităţii sale şi legalităţii acesteia nu stabileşte contrariul. 
 
Conform secţiunii a 2-a Obligaţii, interdicţii și restricţii; articolul 25, Obligaţiile carabinierului. Carabinierul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, al comunităţii şi al instituţiilor statului exclusiv în baza şi întru executarea legii, fiind obligat: 

 să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să aibă un com- portament 
demn şi respectuos pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care încalcă legile; 

 să se conducă de legislaţia în vigoare în exercitarea atribuţiilor de serviciu; să-și execute atribuţiile de 
serviciu conform funcţiei deţinute; 

 să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, obiectivitate şi imparţialitate în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu; să execute ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile legale ale superiorilor săi; 

 să păstreze secretul de stat și să protejeze informaţiile privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 
 să-și perfecţioneze în permanenţă nivelul de pregătire profesională; să-și depună dec- larația de 

avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare; 
 să nu admită acte de corupție și să denunțe imediat, la organele competente, orice tentativă de a fi 

implicat în acestea; să nu aplice tortura sau alte rele tratamente; 
 să se adreseze unei persoane doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcţiei, gradului militar şi a 

numelui, legitimîndu-se în acest scop cu legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care 
rezultatul intervenţiei sau siguranţa carabinierului ar fi periclitată; 

 să informeze persoana căreia i se adresează cu privire la scopul şi motivul adresării; în cazul aplicării unor măsuri de natură să restrîngă drepturile şi libertăţile persoanei, să aducă la cunoştinţa acesteia cauza şi temeiurile de aplicare a măsurilor de rigoare, precum şi drepturile şi obligaţiile apărute în 
aceste condiţii; 

 să cunoască şi să întreţină în stare regulamentară tehnica şi mijloacele din dotare, să păstreze şi să 
administreze eficient bunurile ce i-au fost încredinţate pentru uz în activitatea de serviciu; la eliberarea din serviciu, în cazul trecerii la dispoziţia comandantului, precum şi în cazul suspendării din funcţie sau al efectuării unei anchete de serviciu în privinţa sa, să predea arma din dotare şi muniţia aferentă în modul stabilit de legislația în vigoare; 

 să informeze neîntîrziat subdiviziunea de resurse umane a entităţii din care face parte şi autoritatea specializată a Ministerului Afacerilor Interne cu privire la dobîndirea calităţii procesuale de bănuit, învinuit sau inculpat, precum şi cu privire la măsurile procesuale penale dispuse ori hotărîrile penale pronunţate împotriva sa. 

În cazul în care există o bănuială rezonabilă privind unele circumstanţe sau fapte ce periclitează ordinea de 
drept, viaţa persoanelor sau alte valori sociale, fiecare carabinier, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, este obligat să comunice acest fapt la cea mai 
apropiată subdiviziune de poliţie sau de carabinieri şi să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate în 
pericol, pentru reţinerea și identificarea făptuitorilor, pentru identificarea martorilor şi paza locului în care s-
a produs evenimentul. 
 După eliberarea din serviciu, carabinierul este obligat să păstreze, în condiţiile prevăzute de legislaţie, 



 
 

secretul de stat şi alte informaţii cu accesibilitate limitată, secretul surselor de informaţii şi al activităţilor desfăşurate, această obligaţie fiind menţinută pe toată durata de secretizare a informaţiei, stabilită de legislaţie. 
 
Concluzie: 
Locul şi rolul Carabinierilor în sistemul de ordine şi securitate publică, organizarea, pregătirea, întrebuințarea și dotarea acestora nu au fost abordate din perspectivă doctrinară, ceea ce a întârziat 
dezvoltarea și modernizarea instituției, au fost afectate eficacitatea și eficiența operaţională, precum și 
calitatea serviciului public. Ca urmare, este necesară realizarea doctrinei IGC, având la bază Conceptul privind 
spectrul de folosire a Carabinierilor, prin valorificarea informațiilor, mobilitate, flexibilitate, simultaneitate, integrare, interoperabilitate, proporționalitatea utilizării efectivelor şi mijloacelor, precum şi prin obţinerea 
sprijinului comunităţii.  
 Având în vedere contextul RM, instituția Carabinierilor este viabilă și are perspective certe de evoluție. De 
aceea, demersurile de schimbare trebuie întreprinse coerent, organizat, să asigure continuitatea procesului 
de dezvoltare şi modernizare. Evoluţia instituţiei a fost rezultatul devenirii în contextul istoric, politic, social şi economic, reflectat de cadrul legislativ, modificat şi completat succesiv, sub imperiul căruia Carabinierii au apărut, funcționat și activează. Ca urmare, cunoașterea evoluției instituţiei este necesară pentru valorificarea experienţelor pozitive și evitarea erorilor anterioare. 
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Rezumat Prin prezenta comunicare am abordat obligațiile și împuternicirile Inspectoratului General de 
Carabinieri ca subiect al activității polițienești. Am atras atenția asupra evoluției instituției Inspectoratului 
General al Carabinierilor și am cimentat importanța vădită a carabinierilor în procesul asigurării și restabilirii 
ordinii publice. Cert este că autoritățile publice centrale de comun cu persoanele antrenate în sistemul 
carabinier trebuie să coopereze pentru a crea o platformă de discuții întru ameliorarea problemelor existente la 
moment, dar și contribuirea la profesionalizarea activităților carabinierilor și capacitarea continuă a acestora. 

 
Cuvinte cheie: carabinieri, stat de drept, poliție, ordine publică, cetățeni. 
 

De-a lungul istoriei, diferitele comunități și societăți umane și-au manifestat în mod constant nevoia de a-și apăra atât membrii, regulile de conviețuire stabilite de comun acord, cât și proprietatea colectivă și cea privată. Păstrarea ordinii și liniștii în comunitate a fost preocuparea de bază a comunităților și societăților 
umane indiferent de perioada istorică sau orânduirea socială. Pentru asigurarea acestui climat de ordine și disciplină, de respectare a normelor sociale, sub diferite forme, a fost promovat dreptul de poliție al statului 
[1, p.13-19].  
 Relațiile sociale ce țin de procesul de aplicare de către stat a dreptului de poliție constituie obiectul reglementării dreptului polițienesc ca ramură a dreptului național. I.P. Antonov afirmă că „Dreptul poliţienesc ca ramură a sistemului de drept al statului reprezintă totalitatea normelor de drept, destinate 
pentru reglementarea relaţiilor sociale în legătură şi pentru realizarea puterii executive” [2, p. 197]. 
 Denumirea derivă de la drepturile şi obligaţiile poliţiei întru exercitarea sarcinilor în stat. Totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea poliţiei constituie „dreptul poliţienesc”, considerat ramură 
de drept, care, la începuturi, a fost un pas progresist în ce priveşte relaţiile stat – cetăţean: organele de stat, în primul rând poliţia, activau în limitele acestui „drept”, puterea statului faţă de cetăţean era limitată, iar cetăţeanul într-un fel protejat de acţiunile arbitrare ale funcţionarilor statului [3, p. 22-34]. În linii generale, activitatea polițienească poate fi definită ca fiind un gen specific și deosebit de important al activității statale, orientate spre asigurarea securității statale, economice, financiare, energetice, antiincendiare, publice etc., 
precum și menținerea ordinii publice, efectuate de către organele împuternicite (subiecții activității polițienești), dotate cu împuterniciri speciale privind aplicarea constrângerii statale, ca metodă de influență 
asupra celor administrați [4, p. 62-71].  
 
Obiectele supuse protecției polițienești sunt multiple. Printre ele enumerăm: statul, societatea, 
personalitatea, ordinea publică, securitatea statală, securitatea publică, drepturile și libertățile cetățenilor, 
obiectele de importanță statală etc.Trăsăturile de bază ale obiectului supus protecției polițenești sunt: 1) să existe real indiferent de voința și conștiința cetățenilor, să reprezinte pentru persoană și stat o anumită valoare, bun obștesc; 2) să necesite o protecție, inclusiv să fie protejate de orice acțiuni (inacțiuni) ilegale de amenințări de orice gen; 3) asupra obiectului se extinde suveranitatea statală și paza lui ce constituie sarcina internă a statului; 4) se află într-o interacțiune reciprocă cu subiectul activității polițienești care determină 
regimul de protecție asupra obiectului; 5) să fie reglementat de normele juridice. 

 După Iuliu Pascu, una din atribuțele esențiale ale suveranității statului, în general, îl constituie consacrarea 
dreptului de constrângere pe care statul îl are în raport cu cetățenii săi, cu ceilalți indivizi (cetățeni străini, apatrizi) și față de diversele grupuri sociale, inclusiv față de persoanele juridice. Acest drept al statului a fost consacrat și este cunoscut în literatura juridică sub denumirea de drept de poliție [5, p. 167]. Pentru 
garantarea şi protejarea acestor valori, statele semnatare ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului [6] sunt obligate să asigure un mecanism normativ care să stabilească anumite reguli şi norme ce vor asigura 
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îndeplinirea obligaţiilor în acest sens. Evident, este necesar ca statul să-şi creeze şi structuri de forţă care să 
vegheze asupra respectării ordinii publice. Unul dintre aceste organe este poliţia. 
 
Necesitatea instituirii organelor poliţieneşti o regăsim şi în art. 12 din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului [7] care stabileşte că ,,garantarea drepturilor omului şi ale cetăţeanului necesită o forţă publică: această forţă este instituită în avantajul tuturor şi nu în folosul personal al acelora cărora le este încredinţată. Se consideră că prima definiţie mai clară şi mai completă a noţiunii de poliţie este formulată în ,,Code de delites et 
des peines” din 1795, având următorul conţinut: ,,Poliţia este instituită pentru a menţine ordinea publică, 
libertatea, proprietatea şi siguranţa individuală.” [8, p. 14].  
 Poliţia reprezintă instituţia publică învestită, printre altele, cu autoritatea de a asigura respectarea ordinii sociale şi a liniştii publice. În niciun stat de drept poliţia nu se subordonează unor grupări politice, 
economice, particulare ş. a. Prin natura sa, poliţia, cu toate departamentele sale (jandarmerie, structuri speciale etc.), se află în serviciul statului; ea se află, desigur, la dispoziţi guvernanţilor aflaţi la un moment dat 
la putere, dar nu în serviciul lor personal şi nici în cel al vreunui partid politic [9, p. 848]. Conform setului 
clasic prezentat de Hermann Goldstein, funcţiile poliţiei sunt: prevenirea şi controlul comportamentului 
recunoscut pe scară largă ca pericol pentru viaţă şi proprietate (infracţiuni grave); acordarea ajutorului 
persoanelor care sunt în pericol de vătămări fizice, cum ar fi victimele atacului violent; protejarea garanţiilor constituţionale, cum ar fi dreptul de liberă exprimare şi de întrunire; facilitarea circulaţiei persoanelor şi a 
vehiculelor; acordarea ajutorului celor care nu pot avea grijă de ei înşişi: în stare de ebrietate, dependenţi, cei 
bolnavi mintal, persoanele cu handicap fizic, bătrâni şi tineri; soluţionarea conflictelor, fie că acesta apare 
între indivizi, grupuri de persoane sau între persoane fizice şi guvernul lor; identificarea potenţialelor 
probleme care pot deveni probleme mai serioase pentru cetăţeni, pentru poliţie sau pentru guvern; crearea şi menţinerea unui sentiment de siguranţă în comunitaten [10, p. 440]. 
 Totuși pe lângă poliție, după 4 luni de la Declarația de Independență a Republicii Moldova, legiuitorul moldav 
a aprobat statutul juridic al Trupelor de Carabinieri ale MAI (Legea nr.806/1991) [11], prin care s-a consfințit, că acestea sunt destinate să asigure, împreună cu poliția sau în mod separat, ordinea publică, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. În același timp, în calitate de componentă a Forțelor Armate, structura dată trebuie să participe și la acțiunile de apărare a țării [12, p. 131-137].  
 
Astfel, cele realizate au avut menirea de a consolida toate componentele sistemului național de apărare, ordine și securitate publică, pentru a crea premisele dezvoltării unui stat în condițiile unui climat de ordine și securitate publică. Practic, din anul 1991 și până în 2010, Trupele de Carabinieri și-au realizat atribuțiile statuate de lege, fără însă anumite modificări conceptuale, atât în privința atribuțiilor cât și a structurii în 
general. Primele tentative de reformare a Trupelor de Carabinieri au fost formalizate în anul 2010, în conținutul Concepției de reformare a MAI, aprobată prin HG nr. 1109/2010 [13]. Ipoteza crucială ce a 
impulsionat documentul respectiv, a constat în faptul creșterii exigențelor populației față de calitatea 
serviciilor publice prestate de către MAI [14, p. 131-137].  
 
Important de subliniat este că, ulterior, necesitatea reformării sistemului de ordine și securitate publică și, 
implicit, a Trupelor de Carabinieri, a fost remarcată și în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 153/2011 [15], care a punctat în capitolul 5 „Sectorul de securitate naţională și reforma lui” necesitatea reformării Trupelor de Carabinieri prin profesionalizare.  
 De facto, concepția privind rolul și locul Trupelor de Carabinieri în sistemul de ordine și securitate publică a 
fost în permanență în schimbare radicală, de la dezideratul de ,,...preluarea integrală de la organele poliției a funcțiilor de menținere și restabilire a ordinii publice” (statuat în Strategia securității naționale a Republicii 
Moldova, sus citată), la „… reorganizarea trupelor de carabinieri și integrarea lor în cadrul Poliţiei” (Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012) [16] și ulterior la crearea unei structuri autonome de Carabinieri, „...cu statut 
militar, cu personal profesionalizat, capabil să îndeplinească misiuni specifice în situații de normalitate, situații specifice și în timpul crizelor de ordine publică, totodată exercitând atribuțiile prevăzute de lege în situații de urgență, de asediu și de război” (Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii 
2017-2020, aprobată prin HG nr. 354/2017) [17].  
 
Este important de menționat faptul că noul cadru normativ are la baza sa o suită de reglementări clare ce 
exemplifică nemijlocit obiectivele Carabinierilor care sunt de ordinul restabilirii ordinii publice, iar a Poliției este menținerea ordinii publice, în același timp asigurarea ordinii publice fiind misiune secundară a ambelor autorități. Legea a stabilit noua organizare și funcționare, statutul juridic al carabinierului, cadrul funcțional 
al instituției. Au fost create premisele transformării treptate a IGC (Inspectoratul General de Carabinieri) în structură profesionistă cu statut militar, demers inițiat prin adoptarea Strategiei naționale de ordine și 
securitate publică (SNOSP), aprobată prin HG nr. 354/2017, amplificat de SRTC și, subsecvent, de Legea nr. 



 
 

219/2018. Potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 219/2018 [18], „IGC exercită, pe timp de pace, atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război, atribuțiile specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare.” De asemenea, „IGC face parte din sistemul național de ordine și securitate publică și din sistemul național de apărare.” 
 
Conform prevederilor art. 22, IGC exercită atribuții consistente în domeniile: menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, al protecției drepturilor și libertăților legitime ale persoanei și 
comunității; prevenirii și descoperirii infrac-țiunilor și a contravențiilor; pazei și protecției obiectivelor de importanță deosebită; pazei și protecției transporturilor; prevenirii și combaterii terorismului; asigurării 
regimului stării de urgență; pe timp de asediu sau de război, atribuțiile de apărare a țării specifice Forțelor 
Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare; prevenirii și descoperirii 
infrac-țiunilor și a contravențiilor; pazei și protecției obiectivelor de importanță deosebită; pazei și protecției 
transporturilor; prevenirii și combaterii terorismului; asigurării regimului stării de urgență; pe timp de asediu sau de război, atribuțiile de apărare a țării specifice Forțelor Armate în condițiile prevăzute de prezenta lege și actele normative în vigoare. 
 
Statutul juridic al Inspectoratului General de Carabinieri, ca subiect al administrației publice centrale, și 
statutul juridic al carabinierului cuprinde patru elemente constitutive: ‒ obligațiile (atribuțiile) ce îi revin în domeniul activității polițienești; ‒ drepturile (împuternicirile) necesare pentru executarea obligațiilor și 
participarea reală în procesul aplicării constrângeri statale; ‒ responsabilitatea juridică, adică atitudinea responsabilă față de executarea obligațiilor ce îi revin și neadmiterea abuzului de drepturile oferite; ‒ răspunderea juridică, drept consecință a depășirii responsabilității [19, p. 159-160].  
 Statutul juridic al carabinierului şi modul de îndeplinire a serviciului în cadrul Inspectoratului General de 
Carabinieri sunt reglementate de Legea nr. 219/2018, de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul 
militarilor, de Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, de Legea nr. 
52/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare și de alte acte normative în vigoare. 
Carabinierul aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se află sub protecţia statului. În limita competenţelor 
stabilite prin legislaţie, carabinierul este învestit cu împuterniciri pe timpul şi în legătură cu exercitarea 
atribuţiilor sale de serviciu. Raporturile de serviciu ale carabinierilor cad sub incidența prevederilor Codului 
muncii al Republicii Moldova în măsura în care nu sînt reglementate de legi speciale. Inspectoratul General de Carabinieri are un șir de atribuții și împuterniciri. Mai jos voi ilustra doar domeniile de intervenție 

Atribuții: 
1. În domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice, al protecției drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei și comunității. 
2. În domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a contravenţiilor. 
3. În domeniul pazei și protecţiei obiectivelor de importanță deosebită. 
4. În domeniul pazei și protecţiei transporturilor. 

5. În domeniul asigurării regimului stării de urgenţă, declarată în condițiile legii. 
6. Inspectoratul General de Carabinieri participă, în condiţiile legii, la operații și misiuni internaționale. 
7. Inspectoratul General de Carabinieri participă la planificarea utilizării subdiviziunilor din subordine în operaţiile de apărare a ţării (acţiunile de luptă) desfăşurate de Statul Major General al Forţelor Armate şi efectuează pregătirea subdiviziunilor în vederea executării misiunilor de apărare a ţării în 

baza unor programe de pregătire aprobate. 
8. Inspectoratul General de Carabinieri poate crea, deține și gestiona registre şi sisteme informaţionale, 

baze și fişiere de date în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale funcționale, cu respectarea legislaţiei 
privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind registrele. 

9. Inspectoratul General de Carabinieri execută și alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare. 

Împuternicirile carabinierului: 
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, carabinierul are următoarele împuterniciri: să solicite persoanelor respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar în caz de necesitate, pentru a asigura respectarea cerinţelor legale, să intervină cu utilizarea forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc 
din dotare, în condiţiile stabilite de lege; să constate infracțiunile atribuite prin lege în competența sa; să constate contravenţii, să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limita competenţelor sale 
stabilite prin lege; să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori în privința cărora 
sînt indicii că acestea fie pregătesc, fie au comis o faptă ilegală; să ceară legitimarea persoanelor care solicită 
intrarea într-un perimetru restricţionat; să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, examinarea bagajului de mînă şi a bagajului pasagerilor din transportul auto, feroviar, aerian şi naval, iar în caz de necesitate, să 
efectueze examinarea corporală a pasagerilor; etc., 

 



  

 

  

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, carabinierii folosesc armele de foc din dotare și muniţiile aferente, mijloacele speciale pentru apărare pasivă, pentru apărare activă şi cele auxiliare din dotare, în condiţiile şi în 
modul prevăzute de legislaţia în vigoare.   

 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, personalul Inspectoratului General de Carabinieri are competenţa teritorială corespunzătoare zonei de responsabilitate a structurii de carabinieri din care face parte. În caz de realizare a unor măsuri sau activităţi specifice, personalul Inspectoratului General de Carabinieri poate acţiona şi în 
zonele de responsabilitate ale altor unităţi de carabinieri, comunicînd despre aceasta structurii competente 
teritorial. Carabinierul poate dispune şi de alte împuterniciri prevăzute de legislaţie. 
 

Pentru realizarea sarcinilor de ordin operațional, Inspectoratul General de Carabinieri dispune de 3 Direcții 
regionale: „Nord”, „Centru” și „Sud”, Comandament general și alte subdiviziuni specializate pentru 
îndeplinirea misiunilor la nivel regional și național. De asemenea, pentru a reacționa prompt în situații 
specifice și de criză, este instituit Batalionul cu destinație specială „Scorpion”, care este o subdiviziune de elită cu o pregătire specială, dotată cu echipament modern, cu competențe specifice de luptă cu criminalitatea și terorismul.  

 

Concluzii: Inspectoratul General de Carabinieri joacă un rol substanțial în procesul asigurării și restabilirii 
ordinii publice. Din acest considerent, ar trebui să se pună accent la moment pe formarea corpului profesional 
al Carabinierilor, în sensul atingerii nivelului de competență, pregătire, comportament, atitudine, deontologic şi de integritate specific personalului structurilor polițienești moderne cu statut militar din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 
 
În urma analizării prezentului subiect este important de accentuat faptul că noul cadru normativ ( Legea nr. 219/2018) a statuat clar, că misiunea de bază a Carabinierilor este restabilirea ordinii publice, iar a Poliției este menținerea ordinii publice, în același timp asigurarea ordinii publice fiind misiune secundară a ambelor autorități. Observăm astfel că, procesul delimitării competențelor este imperios, din prisma stabilirii la nivel operațional a limitelor de intervenție atât în comun, cât și de sine stătător. Legea a stabilit noua organizare și funcționare, statutul juridic al carabinierului, cadrul funcțional al instituției. Au fost create premisele transformării treptate a IGC (Inspectoratul General de Carabinieri) în structură profesionistă cu statut militar, 
demers inițiat prin adoptarea Strategiei naționale de ordine și securitate publică (SNOSP), aprobată prin HG 
nr. 354/2017, amplificat de SRTC și, subsecvent, de Legea nr. 219/2018. 
 Mai mult, Ștefan PAVLOV, Comandant General al Inspectoratului General de Carabinieri, colonel propune un set de acțiuni concrete pentru ameliorarea situației carabinierilor în Republica Moldova: concentrarea pe 
interesele cetățeanului a serviciilor publice asigurate de IGC în domeniul aplicării legii; creșterea calității 
serviciului public, a nivelului de siguranță publică individuală și colectivă garantate de către Carabinieri profesionalizați; intensificarea prezenței Carabinierilor în zone din afara localităților urbane mari, 
îndeosebi în mediul rural; acordarea de sprijin și răspunsul rapid la solicitările cetățenilor, intervenția oportună la evenimente; transformarea Carabinierilor în structură profesionistă cu caracter dual în 
serviciul societății, implicată activ în procesul de prevenire și combatere a faptelor antisociale. 
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