
Notă informativă privind activitatea 

Secţiei supraveghere activităţi pază pentru perioada 10 luni 2016 

  

   Compartimentul supravegherii activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi 

de pază.  

Pe parcursul a 10 luni ale anului 2016, ca rezultat  al evaluării activităţii organizaţiilor 

particulare de detectiv şi de pază la compartimentul respectării legislaţiei în vigoare, ce 

reglementează activitatea particulară de pază, se atestă, că pe teritoriul ţării dispun de licenţă 

pentru genul dat de activitate – 135 organizaţii particulare de pază, dintre care în mun. 

Chişinău – 103 (Botanica – 13, Buiucani – 17, Centru – 29, Ciocana – 12, Rîşcani – 30) şi în 

republică  - 32 (Bălţi – 6, Anenii Noi – 1,  Cahul – 3, , Căuşeni – 1, Ceadâr Lunga – 1, Comrat 

– 3, Drochia - 3, Edineţ – 1, Floreşti – 1, Hânceşti – 1,  , Ialoveni –4, Orhei – 2, Soroca - 1, 

Taraclia – 1,  Ungheni – 1, Rezina – 1 Cimişlia- 1 ).  

De asemenea, sunt înregistraţi  38 detectivi particulari, după cum urmează: mun. 

Chişinău – 29 şi în republică – 9  ( Anenii Noi-1, Hînceşti -2, Orhei – 1, Străşeni -1, Călăraşi - 

2 şi  Cimişlia - 2).  

Conform informaţiilor prezentate lunar de către organizaţiile particulare de detectiv şi de 

pază, în serviciu sunt angajaţi 7000 colaboratori, dintre care: 1870 au trecut cursurile de 

pregătire iniţială şi 688 cursurile de perfecţionare. Aceste organizaţii asigură paza la 46190 

obiective, dintre care: 1306 cu pază fizică şi 44884 cu pază tehnică, inclusiv apartamente şi 

case de locuit.  

Din numărul total al organizaţiilor particulare de pază, 37 organizaţii deţin în posesie 

1920 unităţi de arme de foc, inclusiv: 1193 unităţi de arme cu ţeava ghintuită, 135  unităţi de 

arme cu ţeavă lisă, 531 unităţi de arme cu gaze şi arme pneumatice 61 unităţi.   

Pe parcursul perioadei de raport, la menţinerea ordinii publice în comun cu forţele 

poliţieneşti au fost antrenaţi 374 gardieni ai organizaţiilor particulare de pază ceea ce constituie 

5650 om/ore cu distribuirea în 58 cazuri a unităţilor de transport la dispoziţia inspectoratelor de 

poliţie. De către ei au fost reţinute 96 persoane pentru comiterea infracţiunilor, comise 

preponderent la centrele comerciale şi depozite, au participat la reţinerea a 528 persoane ce au 

încălcat ordinea publică şi  17 persoane anunţate în căutare şi predate organelor de poliţie.  

 

      Compartimentul supravegherii activităţii organizaţiilor licenţiate în domeniul 

confecţionării şi distrugerii ştampilelor. 

Conform informaţiilor prezentate lunar de către întreprinderile licenţiate în domeniul 

confecţionarii şi distrugerii ştampilelor, în serviciu sunt angajaţi 74 colaboratori, dintre care 62 

sunt autorizaţi de către organul de poliţie competent privind accesul la lucrările ce ţin de 

activitatea de confecţionare şi distrugere a ştampilelor. 

Pe parcursul a 10 luni ale anului 2016, conform tabelelor statistice prezentate de către 

întreprinderile licenţiate în domeniul confecţionarii şi distrugerii ştampilelor au fost 

confecţionate 28624 de ştampile. Totodată pe parcursul perioadei vizate au fost distruse 3092 

de ştampile. 

Consemnăm că, în perioada 05 februarie – 30 septembrie 2016, Guvernul a instituit 

moratoriul asupra controlului de stat a activităţii agenţilor economici, în baza căruia activitatea 

de control a fost sistată pentru perioada vizată. 

 

 

Direcţiei activităţi licenţiate a DGSP a IGP 


