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Compartimentul supravegherii activităţii  

organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază 

Pe parcursul a 3 luni ale anului 2019, ca rezultat al evaluării activităţii 

organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază la compartimentul respectării legislaţiei 

în vigoare, ce reglementează activitatea particulară de pază (Legea nr. 283-XV din 

04.07.2003 cu privire la activitatea particulară de detectiv şi pază) se atestă, că pe 

teritoriul ţării dispun de licenţă/autorizaţie pentru genul dat de activitate – 127 

organizaţii particulare de pază, dintre care în mun. Chişinău – 95. 

De asemenea, sunt înregistraţi 32 detectivi particulari, după cum urmează: mun. 

Chişinău – 26 şi în republică – 6.   

Conform datelor statistice, în serviciul organizaţiilor particulare de pază sunt 

angajate 6333 persoane.  
 

Aceste organizaţii asigură paza la 46393 obiective, dintre care: 1041 cu pază 

fizică şi 45393 cu pază tehnică, inclusiv  apartamente şi case de locuit.  

Numărul acestora variază de la an la an dar fără schimbări majore. 
 

Din numărul total, 38 organizaţii particulare de pază deţin în posesie 1660 unităţi 

de arme de foc, inclusiv: 952 unităţi de arme cu ţeavă ghintuită, 166 unităţi de arme cu 

ţeavă lisă, 492 unităţi de arme cu gaze şi 55 unităţi de arme pneumatice. 
   

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

poliţieneşti au fost antrenaţi 210 gardieni ai organizaţiilor particulare de pază ceea ce 

constituie 875 om/ore cu distribuirea în 25 cazuri a unităţilor de transport la dispoziţia 

inspectoratelor de poliţie. De către ei au fost reţinute 56 persoane pentru comiterea 

infracţiunilor, comise preponderent la centrele comerciale şi depozite, au participat la 

reţinerea a 2 persoane anunţate în căutare şi au predat organelor de poliţie 276 persoane 

ce au încălcat ordinea publică.   

 

      Compartimentul supravegherii activităţii organizaţiilor specializate în 

domeniul confecţionării şi distrugerii ştampilelor. 

Conform datelor de evidenţă, pe teritoriul republicii sunt înregistrate 13 

întreprinderi care prestează servicii de confecţionare şi distrugere a ştampilelor, dintre 

care 10 în mun. Chişinău. 

Pe parcursul a 3 luni ale anului 2019, conform tabelelor statistice prezentate de 

către întreprinderile licenţiate în domeniul confecţionării şi distrugerii ştampilelor au 

fost confecţionate 21640 de ştampile. Totodată pe parcursul perioadei vizate au fost 

distruse 146 de ştampile. 
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