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Cu privire la organizarea și funcționarea  

Inspectoratului General de Carabinieri 

-------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art. 9 

alin. (1)-(3) din Legea nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de 

Carabinieri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, 

art. 770) și art. 14 alin. (7) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98/2012 privind 

administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Departamentul Trupelor de Carabinieri se reorganizează, prin 

transformare, în Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne.  

 

2. Inspectoratul General de Carabinieri este succesorul de drepturi și 

obligații al Departamentului Trupelor de Carabinieri.  

 

3. Personalul angajat al Departamentului Trupelor de Carabinieri se 

transferă în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului 

militar în Forțele Armate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 941/2006, și cu 

legislația muncii.  

 

4. Eliberarea din serviciu a militarilor Departamentului Trupelor de 

Carabinieri se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de 

îndeplinire a serviciului militar în Forțele Armate, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 941/2006, și cu legislația muncii, în cazul imposibilității 

transferului acestora.  

 

5. Patrimoniul Departamentului Trupelor de Carabinieri se va transmite 

integral Inspectoratului General de Carabinieri conform prevederilor 
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Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901/2015.  

 

6. Se aprobă:  

1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

General de Carabinieri, conform anexei nr. 1;  

2) Structura Inspectoratului General de Carabinieri, conform anexei nr. 2;  

3) Organigrama Inspectoratului General de Carabinieri, conform anexei 

nr. 3.  

 

7. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului General de Carabinieri în 

număr de 1187 de unităţi, din care o unitate cu funcție publică, cu un fond anual 

de retribuire a muncii conform cadrului normativ.  

 

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei NĂSTASE 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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Anexa nr. 1  

la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

REGULAMENT 

cu privire la organizarea şi funcţionarea                                                    

Inspectoratului General de Carabinieri 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului 

General de Carabinieri (în continuare – Regulament) stabilește misiunea, 

funcțiile, domeniile de activitate, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de 

organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Carabinieri (în continuare 

– Inspectorat).  

 

2. Inspectoratul este autoritate administrativă, subordonată Ministerului 

Afacerilor Interne, cu statut militar, care exercită atribuții și implementează 

politica statului în domeniile încredințate prin lege.  

 

3. Organul central de administrare și control al Inspectoratului este 

Comandamentul General. 

 

4. Pe timp de pace, Inspectoratul exercită atribuții polițienești, iar pe timp 

de asediu sau de război – atribuții specifice Forțelor Armate.  

 

II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCȚIILE ȘI 

ATRIBUȚIILE INSPECTORATULUI 

5. 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.  

 

6. 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. 

  

7. Inspectoratul realizează următoarele funcții:  



5 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\8967\8967-redactat-ro.docx 

1) implementarea politicii statului în domeniile stipulate la pct. 6;  

2) reglementarea normativă internă – elaborarea și aprobarea cadrului 

normativ intern; 

3) supravegherea și controlul de stat în domeniile sale de activitate. 

 

8. 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:  

a) 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;  

b) 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;  

c) 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;  

d) 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;  

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 şi 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 desfăşurării misiunilor de asigurare şi 

restabilire a ordinii publice în timpul organizării unor întruniri sau a altor 

evenimente publice care implică aglomerări de persoane;  

2) în domeniul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a contravenţiilor:  

a) asigură, potrivit competenţelor atribuite, reacţionarea la sesizările şi 

comunicările cu privire la infracţiuni şi contravenţii;  

b) desfăşoară, potrivit competenţelor atribuite, activităţi de constatare a 

infracţiunilor;  

c) asigură culegerea de informaţii necesare pentru prevenirea şi 

combaterea criminalităţii, asigurarea ordinii şi securităţii publice, apărarea 

drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor;  

d) execută, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor competente, 

misiuni de căutare a persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală şi de 
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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) reţine şi escortează persoane în condiţiile stabilite de legislaţie;  

f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit 

competenţelor atribuite prin Codul contravențional al Republicii Moldova 

nr. 218/2008;  

3) în domeniul pazei şi protecţiei obiectivelor de importanţă deosebită și a 

transporturilor:  

a) asigură, în condiţiile legii, paza, protecţia şi apărarea obiectivelor 

diplomatice, a altor obiective, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, a 

căror listă se aprobă de către Guvern;  

b) în situaţia în care obiectivele a căror pază o asigură în mod permanent 

sau temporar sînt în pericol ori atunci cînd există informaţii că se intenţionează 

organizarea unor acţiuni ce le-ar putea pune în pericol, subdiviziunea competentă 

a Inspectoratului, împreună cu autorităţile publice şi cu alte structuri abilitate în 

domeniu, stabileşte zona de protecţie a obiectivelor respective şi, la necesitate, 

interzice sau limitează, după caz, accesul; zonele de protecţie ale obiectivelor 

sînt delimitate cu semne vizibile cu sprijinul de specialitate al autorităţilor 

publice şi al altor autorităţi abilitate, acestea avînd acelaşi regim ca şi obiectivele 

pentru care au fost stabilite;  

c) asigură, în condiţiile legii, paza şi protecţia transporturilor de valori, a 

transporturilor de arme, de muniţii, de materiale explozive, de substanţe 

stupefiante, psihotrope şi precursori, de substanţe toxice sau radioactive ori de 

alte materii sau substanţe periculoase; 

4) în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului:  

a) participă la asigurarea regimului juridic în zona de desfăşurare a 

operaţiei antiteroriste;  

b) asigură participarea unităţii cu destinaţie specială la desfăşurarea 

intervenţiei contrateroriste, la solicitarea Comandamentului Operaţional 

Antiterorist;  

c) asigură asistenţa logistică şi operaţională necesară şi pune la dispoziţie 

mijloacele şi tehnica specială, la solicitarea Comandamentului Operaţional 

Antiterorist;  

d) asigură, la solicitarea Comandamentului Operaţional Antiterorist, 

regimul sporit de pază a obiectivelor de importanţă deosebită şi a obiectivelor cu 

statut diplomatic, pe timpul desfăşurării operaţiei antiteroriste;  

e) organizează şi asigură, în condiţiile legislaţiei, securitatea personalului, 

paza armamentului, muniţiilor, substanţelor explozive şi a obiectivelor ce asigură 

capacitatea de apărare, aflate în administrarea sa; 

5) în domeniul asigurării regimului stării de urgenţă, de asediu și de 

război:  

a) participă la diminuarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor 

excepţionale;  
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b) 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 şi integritatea fizică a persoanelor sau bunurile 

acestora;  

c) asigură paza sediilor autorităţilor publice, a misiunilor diplomatice, a 

staţiilor de alimentare cu apă, energie electrică şi gaze, a staţiilor de radio şi 

televiziune, precum şi a altor obiective de importanţă naţională;  

d) ridică arme, muniţii şi materiale explozive în conformitate cu cadrul 

normativ;  

e) interzice sau limitează, în baza ordinului ministrului afacerilor interne, 

circulaţia persoanelor în anumite localităţi şi la anumite ore, de asemenea 

eliberează, în cazuri justificate, permise de liberă circulaţie, cu respectarea 

limitelor prevăzute de legislaţie;  

f) asigură îndepărtarea din zona supusă regimului stării de urgenţă a 

persoanelor a căror prezenţă poate afecta asigurarea ordinii publice şi a 

securităţii în zona respectivă;  

g) efectuează razii;  

h) execută măsuri de interzicere privind înfiinţarea şi activitatea 

formaţiunilor paramilitare;  

i) participă la executarea misiunilor în conformitate cu planul operaţiei 

(acţiunilor de luptă) de apărare a ţării, elaborat de Statul Major General al 

Forţelor Armate;  

j) execută paza, protecţia şi apărarea obiectivelor stabilite de către 

autorităţile militare, altele decît cele pentru care se asigură pază militară pe timp 

de pace;  

k) participă la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului 

desantat ori debarcat pe teritoriul ţării, în locurile de dislocare a subdiviziunilor 

Inspectoratului General de Carabinieri;  

l) participă la apărarea localităţilor;  

m) asigură paza bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat în 

cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului;  

n) participă la acţiunile de înlăturare a efectelor loviturilor executate de 

către inamic din aer, cu mijloace de nimicire în masă, incendiare sau 

convenţionale;  

o) execută, în cooperare cu alte forţe abilitate, acţiuni pentru descoperirea, 

capturarea sau neutralizarea elementelor paramilitare ce activează pe teritoriul 

ţării;  

p) 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;  

q) cooperează cu celelalte componente ale sistemului de apărare şi 

securitate naţională pentru a asigura şi a proteja mobilizarea şi participă la 

asigurarea punerii în aplicare a actelor normative cu incidenţă în domeniul 

respectiv, potrivit legii;  
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r) participă la operațiuni/acțiuni de apărare a țării sub conducerea Statului 

Major General al Forței Armate.  

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI 

9. Inspectoratul este condus de Comandantul general, numit în funcţie prin 

hotărîre de Guvern, pe un termen de 5 ani, la propunerea ministrului afacerilor 

interne.  

 

10. Comandantul general este asistat de trei adjuncţi, la propunerea sa, 

numiți în funcție și eliberați din funcție de ministrul afacerilor interne.  

 

11. Comandanții adjuncţi exercită coordonarea sectorului de activitate 

atribuit în competenţă de Comandantul general.  

 

12. În cazul lipsei Comandantului general, atribuţiile acestuia sînt 

exercitate de unul dintre comandanții adjuncţi, desemnat prin ordin.  

 

13. Comandantul general:  

1) conduce, coordonează şi controlează activitatea Inspectoratului în 

conformitate cu prevederile cadrului normativ; 

2) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale 

Inspectoratului și subdiviziunilor subordonate, în limitele fondului de retribuire a 

muncii și ale structurii și efectivului-limită stabilite de Guvern;  

3) organizează sistemul de control intern managerial al Inspectoratului și 

poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a 

patrimoniului public aflat în gestiune;  

4) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine;  

5) organizează asigurarea logistică a subdiviziunilor Inspectoratului;  

6) elaborează și prezintă propuneri de buget Ministerului Afacerilor 

Interne;  

7) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului 

public în conformitate cu principiile bunei guvernări;  

8) numeşte în funcţii, trece la dispoziţie, modifică, suspendă şi încetează 

raporturile de serviciu ale personalului Inspectoratului în conformitate cu 

prevederile cadrului normativ;  

9) angajează și eliberează din funcție personalul angajat în bază de 

contract, în condițiile stabilite de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul 

militarilor;  

10) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor interne ale 

Comandamentului General, precum și ale subdiviziunilor subordonate;  

11) conferă categorii de calificare personalului Inspectoratului;  

12) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului în 

conformitate cu cadrul normativ;  
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13) propune ministrului afacerilor interne atribuirea de denumiri cu 

semnificaţii sau conotații istorice unităţilor de carabinieri;  

14) propune ministrului afacerilor interne aprobarea componenței, a 

modului de organizare și funcționare a Consiliului Militar;  

15) acordă împuterniciri de reprezentare a Inspectoratului;  

16) poartă răspundere personală, în faţa ministrului afacerilor interne, 

pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Inspectoratului;  

17) exercită atribuții specifice la declararea stării de urgență, de asediu sau 

de război.  

 

14. Activitatea Inspectoratului se realizează prin intermediul următoarelor 

subdiviziuni:  

1) Comandamentul General;  

2) direcții regionale;  

3) unități militare;  

4) subdiviziuni cu destinație specială;  

5) subdiviziuni de suport operațional. 

 

15. Comandamentul General planifică, organizează, conduce, coordonează 

şi controlează activitatea structurilor din subordinea Inspectoratului, asigură 

cooperarea şi colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, organisme şi 

organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, de 

asemenea exercită alte atribuţii date în competenţă.  

 

16. Comandamentul General exercită următoarele atribuții:  

1) participă la elaborarea documentelor de politici în domeniile de 

activitate ale Inspectoratului; 

2) înaintează propuneri de elaborare a proiectelor de acte normative, în 

limitele competenţelor şi în conformitate cu domeniile sale de activitate;  

3) elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare ale 

subdiviziunilor Inspectoratului;  

4) pune în aplicare prevederile actelor normative, ale tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi realizează 

documentele de politici în limitele competenţelor și asigură raportarea pe 

marginea acestora;  

5) conduce, coordonează şi exercită controlul activităţii subdiviziunilor 

Inspectoratului;  

6) asigură legalitatea procesului de constatare şi examinare a 

contravenţiilor atribuite în competenţă;  

7) asigură planificarea şi proiectarea structurală, elaborarea statelor de 

organizare a subdiviziunilor Inspectoratului;  

8) implementează programe de management al resurselor umane prin 

selectarea şi verificarea candidaţilor la angajarea în serviciu, instruirea 

profesională iniţială şi continuă a carabinierilor, dezvoltarea carierei și 

recalificarea resurselor umane;  



10 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\8967\8967-redactat-ro.docx 

9) asigură dezvoltarea strategică a Inspectoratului, organizează controlul 

intern managerial, precum și implementează sistemul de management al calității 

în cadrul subdiviziunilor Inspectoratului;  

10) efectuează managementul riscului;  

11) asigură asistenţă psihologică personalului Inspectoratului;  

12) asigură, în condițiile cadrului normativ, acordarea asistenţei medicale 

și de tratament gratuite carabinierilor în orice instituţie medico-sanitară a 

Ministerului Afacerilor Interne;  

13) asigură organizarea pregătirii profesionale continue și evaluarea 

performanțelor profesionale ale personalului Inspectoratului;  

14) asigură securitatea internă a Inspectoratului și disciplina;  

15) gestionează patrimoniul Inspectoratului şi consolidează baza tehnico-

materială;  

16) elaborează și prezintă propuneri de buget Ministerului Afacerilor 

Interne;  

17) dezvoltă cooperarea cu autorităţile omoloage străine, participînd în 

modul stabilit de cadrul normativ la încheierea tratatelor internaţionale;  

18) participă la misiuni şi operaţii internaţionale în conformitate cu 

tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;  

19) execută atribuții specifice la declararea stării de urgență, de asediu sau 

de război.  

 

17. În exercitarea atribuţiilor, Comandamentul General este învestit cu 

următoarele drepturi:  

1) să antreneze 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; 

2) să identifice și să beneficieze de asistenţă externă în procesul de 

implementare a politicilor publice pe liniile de activitate;  

3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă ale 

Inspectoratului;  

4) să elaboreze şi să expedieze spre executare acte administrative şi 

interpelări;  

5) să asigure coordonarea acţiunilor tuturor forţelor şi mijloacelor 

subdiviziunilor Inspectoratului în vederea mobilizării şi organizării activităţii;  

6) 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;  

7) 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;  
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8) 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) să iniţieze şi să desfăşoare anchete de serviciu conform prevederilor 

cadrului normativ, inclusiv citarea angajatului pentru clarificarea circumstanţelor 

şi primirea explicaţiilor;  

10) să creeze, să dețină și să gestioneze registre şi sisteme informaţionale, 

baze și fişiere de date, în vederea îndeplinirii atribuțiilor funcționale, cu 

respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi cu 

privire la registre;  

11) să exercite drepturi specifice la declararea stării de urgență, de asediu 

sau de război.  

 

18. Direcțiile regionale sînt structuri teritoriale destinate planificării, 

organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor 

ce revin carabinierilor, în zona de responsabilitate corespunzătoare.  

 

19. Unitățile militare se creează în scopul asigurării şi menţinerii ordinii 

publice, al executării misiunilor aferente domeniului siguranței rutiere, al 

reacţionării prompte şi operative la manifestările de tulburare a ordinii publice și 

liniștii persoanei, al prezenţei carabinierilor în locuri publice şi de agrement, 

precum şi al sporirii climatului de siguranţă în societate.  

 

20. Subdiviziunile cu destinaţie specială se creează pentru a asigura, prin 

metode şi procedee specifice, restabilirea ordinii publice, căutarea şi reținerea 

infractorilor, protecţia persoanelor a căror viaţă este în pericol, eliberarea 

ostaticilor, respingerea atacurilor armate sau în grup. 

 

21. Subdiviziunile de suport operațional au misiunea de creare a 

condiţiilor optime de funcționare a Inspectoratului, precum și de administrare, 

dezvoltare și asigurare a activităţilor în următoarele domenii: management, 

asigurare și dotare logistică, infrastructură, achiziţii publice.  

  

22. Între subdiviziunile Inspectoratului se stabilesc relaţii de subordonare 

şi relaţii de colaborare.  

 

23. Particularizarea relațiilor este realizată prin cadrul normativ intern.  

 

24. Carabinierul poate cumula funcţia şi îndeplini obligaţiile de serviciu 

ale carabinierului temporar absent, conform cadrului normativ.  
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25. Pentru salarizarea Comandantului general se aplică prevederile art. 25 

alin. (5) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar.  
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Anexa nr. 2  

la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

Structura Inspectoratului General de Carabinieri 

 

I. Structura Comandamentului General 
 

Conducerea 

Direcția management operațional 

Secția operații, misiuni de ordine publică 

Serviciul analiza riscurilor 

Serviciul protecție instituțională 

Direcția management strategic 

Secția implementare politici 

Serviciul management proiecte 

Direcția management resurse umane 

Secția administrare personal 

Secția formare profesională 

Secția protecție socială 

Serviciul mobilizare 

Serviciul psihologic 

Direcția cooperare și misiuni internaționale  

Serviciul cooperare internațională 

Serviciul protocol și ceremonial 

Direcția aprovizionare și dotări 

Serviciul achiziții 

Serviciul tehnică militară, armament și mijloace speciale 

Serviciul dezvoltarea infrastructurii 

Serviciul intendență 

Direcția securitate și investigații  

Secția financiară 

Secția juridică și practică contravențională 

Serviciul documentare 

Serviciul protecția informațiilor 

Serviciul tehnologii informaționale 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 

Serviciul audit intern  

 

II. Lista subdiviziunilor Inspectoratului General de Carabinieri 
 

Subdiviziuni regionale 

Direcția regională „Centru” 

Direcția regională „Nord” 

Direcția regională „Sud” 

Structuri subordonate cu competență teritorială generală 

Unitatea militară 1001 
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Unitatea militară 1002 

Unitatea militară 1003 

Unitatea militară 1045 

Centrul de instrucție (u.m.1006) 

Batalionul cu destinație specială „Scorpion” 

Secția pregătire fizică și sport 

Centrul de asigurare 

Dispeceratul operațional 

Direcția medicală 

Direcția ceremonial militar 
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Anexa nr. 3  

la Hotărîrea Guvernului nr.  
 

ORGANIGRAMA  

Inspectoratului General de Carabinieri 
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