
 

INFORMAŢIA GENERALĂ 

Despre suma de afacere pentru ultimii trei ani 

 

1. Denumirea operatorului economic:  Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI 

2. Codul fiscal: 1010600043506 

3. Adresa sediului central: MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79 

4. Telefon: 022 256-256, 022 256-205, 079411513 

Fax: 022 256-205 

E-mail:  secretariat@serviciipaza.md 

5. Certificatul de  înregistrare  Numărul MD 0109962 la data de 08.12.2010 la Camera Înregistrării 

de Stat, data eliberării 03.03.2012.  

6. Domeniile principale de activitate: Activitatea particulară de pază 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii): 

Autorizație Nr. 0004 Seria IGP eliberat la 02 ianuarie 2018 de Direcția Generală Securitate 

Publică a IGP – Activitatea Particulară de Pază, valabil până la 01.01.2023 

Licența Nr. 055884 Seria A MMII eliberată la 21 august 2017 valabil până la 21.08.2022 – 

Montarea și reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a 

incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de 

incendiu.                                                                                             

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:   28 filiale și 3 Centre de monitorizare a alarmelor.                                                                                

9. Structuri, întreprinderi afiliate: Subdiviziuni structurale și filialele teritoriale situate în mun. 

Chișinău, Bălți și toate centrele raionale ale țării. 

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ 76191930,55 lei la data de 01.11.2018. 

11. Numărul personalului scriptic 1592 persoane, din care muncitori 1397 persoane. 

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 21,5 unități gardian publici, 

din care muncitori 21,5 unități, inclusiv:  Gardian publici, categoria de calificare 1. 

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe 32062,8 mii lei la data de 01.11.2018. 

14. Dotare tehnică a Gardianului din post:  

1. uniforma stabilită conform sezonului; 2. telefonul mobil conectat la rețeaua corporativă GSM; 

3. baston de cauciuc; 4. Spray cu gaze lacrimogen. 5. Stația radio portabilă. 

Dotarea tehnică a filialei Bălți: Centrul de monitorizare. Stocul mijloacelor tehnice de pază pentru 

deservirea tehnică a sistemelor de semnalizare, automobilele de serviciu înzestrate cu girofar și 

stații radio, completate cu mijloace de protecție individuale (veste antiglonți, caschete, stația de 

radio portabile, arma de foc).  

 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activităţi indicate în pct. 14 (mii lei):  

        Anul 2015 – 143937,2 mii lei; 

        Anul 2016 – 141080,4 mii lei; 

        Anul 2017 – 136852,8 mii lei. 

 

 

 

Director General 

ÎS Servicii Pază a MAI                                                    

Sergiu SAVA 

 
 

 


