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Raport  

de performanță Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară” al MTIC  

pentru perioada anului 2015 

Capitolul I 

I. Acțiuni de eficentizare a activității administrative și economico-financiare   

Planul de activitate pentru anul 2015 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al Î.S. 

“Detașamentul de Pază Paramilitară” (Proces-verbal nr. 1 din 18.02.2015) și a fost alcătuit din 6 

Capitole: 

I. Asigurarea organizatorică 

II. Activitatea în acord cu agenții economici 

III. Activitatea teoretică cu efectivul 

IV. Pregătirea practică a efectivului 

V. Securitatea și sănătatea în muncă 

VI. Acțiuni de gospodărie 

Pregătirea profesională a salariaților 

Pe parcursul perioadei 01 ianuarie 2015 pînă la  31 decembrie 2015 s-au luat  măsuri 

pentru realizarea Planului de activitate al Î.S. “Detaşamentul de Pază Paramilitară” pentru 

perioada anului 2015. 

La capitolul pregătire profesională s-au realizat următoarele măsuri:  

1. Pe parcursul anului 2015 au fost delegați la cursuri de calificare pe lîngă Academia de 

Poliție 98 gardieni dintre care 24 la cursuri inițiale și 74 la perfecționare. 

2. Pe tot parcursul anului au fost perfectate 98 de premise de port-armă pentru gardienii din 

toate subdiviziunile de pază. 

3. La 4 aprilie 2015, conform Planului aprobat pe teritoriul Î.S. “DPP” a fost desfășurată 

ziua înverzirii, unde au fost efectuate un șir de lucrări inclusiv de sădire a copacilor, 

arbuștilor și altor plante. 

4. Conform planului de interacțiune cu Poliția pentu anul 2015 efectivul Î.S. “DPP” a fost 

antrenat la diferite activități planificate, inclusiv și la întărirea serviciului la diferite 

posturi în timpul sărbătorilor naționale și protestelor în masă care s-au desfășurat pe 

parcursul anului. Lunar a fost prezentată darea de seamă la Inspectoratul de Poliție 

sectorul Rîșcani privind antrenarea și activitatea la posturi a gardienilor din 

întreprindere. 

5. Conform Planului de pregătire profesională lunar au fost petrecute ședințe teoretice și 

practice cu efectivul. 

6. Odată la 2 săptămîni au fost curățate armele din dotare. Trimestrial a fost verificată 

starea armelor din dotare, evidența lor cu întocmirea actelor respective. 

7. Semestrial (februarie, noiembrie) a fost petrecut colocvium la pregătirea profesională a 

angajaților. Au fost evaluate cunoștințele turor gardienilor. 

8. Lunar șefii subdiviziunilor de pază au prezentat dările de seamă referitor la starea 

serviciului de pază, nivelul disciplinei de muncă, evidența timpului de lucru al 

salariaților, starea armelor din dotare și starea sistemelor de semnalizare la obiecte. 

9. Toți cei 82 de gardieni angajați în serviciu pe parcursul anului au fost instruiți pentru 

serviciu, respectiv au fost introduși în serviciu conform instrucțiunilor, totodată la 
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expirarea termenului de probă au fost evaluați, asigurați cu uniformă de serviciu, 

mijloace speciale și legitimații de serviciu. 

10. Au fost efectuate controale inopinate seară-noapte și în timpul zilei la toate obiectele 

luate sub pază. 

11. În luna ianuarie 2015 a avut loc seminar de instruire în domeniul comunicării 

„Dezvoltarea abilităților de comunicare” pentru administrația Î.S. DPP. De acelaș 

seminar au beneficiat și gardienii în perioada noiembrie-decembrie 2014. 

Relații cu agenții economici. 

Pe parcursul anului 2015 întreprinderea a prestat servicii de pază fizică și tehnică pentru 

35 agenți economici. 

La data 29 aprilie 2015 prin Hotărîre de Guvern nr. 219 a fost modificat p.1 din Hotărîrea 

Guvernului nr. 165 din 09 martie 2010 „cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real”, potrivit căreia cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituie 

11,25 lei pe oră sau 1900 lei pe lună, începînd cu 01 mai 2015. 

În acest sens, Î.S. ,,Detaşamentul de Pază Paramilitară” a solicitat agenților economici 

negocierea unui nou tarif pentru prestarea serviciilor de pază de către Î.S.”Detașamentul de Pază 

Paramilitară”. 

 Conform solicitării întreprinderii și în urma negocierilor duse, toți beneficiarii au majorat 

tariful pentru prestări servicii pază, cu unele excepții. 

  

III. Consolidarea capacității manageriale 

1. Transparența (date privind activitatea entității făcute publice) 

Datele cu privire achiziții și anume: planul de achiziții a mărfurilor, informații cu privire la 

grupul de lucru, inivitații de participare la proceduri de achiziții sunt publicate pe site-ul oficial 

al întreprinderii www.dpp.md. La fel, sunt publicate informații referitor la partenerii de afaceri și 

funcții vacante. 

Achiziții 

Analizînd situația în domeniul achizițiilor în cadrul întreprinderii pe parcursul anului 2015 s-

a constatat că  au fost realizate, conform Planului de achiziții pentru anul 2015 următoarele 

proceduri de achiziții:  

Celelalte achiziții s-au realizat prin contracte de mică valoare. 

 

2. Combaterea corupției 

Cazuri de corupere nu au fost înregistrate. Salariații sunt instructați și avertizați privind 

consecințele care pot urma în astfel de situații. 

Nr. 

d/o 

Tipul de achiții Agent economic contractat 

Achiziția dintr-o singură sursă 

1.  Achiziționarea uniformei de servciu SRL “Guleost” 

2.  Achiziționarea încălțămintei de servciu SRL „Goltvis” 

3.  Achizitionarea serviciilor bancare B.C. „Moldinconbank”  

4.  Achizitionarea  serviciilor pentru permis arme Inspectoratul General al Poliției 

5.  Achizitionarea serviciilor medicale IPMS Dispensarul Narcologic de Stat, 

IPMS Spitalul Clinic de Pshiatrie 

6.  Achizitionarea edițiilor periodice Î.S. “Poșta Moldovei” 

Licitație deschisă 

7.  Achizitionarea produselor petroliere I.C.S. „Lukoil-Moldova” S.R.L. 
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Managementul personalului 

 

Cît privește managementul cadrelor menționăm că la data de  01 ianuarie 2015 în 

cadrul Întreprinderii se aflau la evidenţă -  400 salariaţi. 

            Pe parcursul anului 2015 în cadrul întreprinderii au fost încadraţi şi eliberaţi din serviciu: 

 

 

Nr.d/o 

 

Luna 

 

Încadraţi 

 

Eliberaţi 

1 Ianuarie 7 9 

2 Februarie 13 10 

3 Martie 8 16 

4 Aprilie 10 8 

5 Mai 6 26* 

6 Iunie 1 31* 

7 Iulie 8 14 

8 August 6 14 

9 Septembrie 7 16 

10 Octombrie 5 7 

11 Noiembrie 2 2 

12 Decembrie 10 21* 

            

          În total pentru perioada respectivă:    
a) au fost încadraţi în serviciu – 82 salariaţi, 

b) au fost eliberaţi din serviciu -  174 salariaţi,  

inclusiv: 
- pe art. 85 al.1 CM RM ( propria iniţiativă) – 89 salariaţi; 

- pe art. 85 al.2 CM RM (în legătură cu pensionarea) – 20 salariați; 

- pe art. 82 al.1 lit.a) CM RM (decesul salariatului) –2 salariaţi; 

- pe art. 82 lit.f) CM RM (expirarea CIM pe durată determinată de la data prevăzută în 

contract)- 58 salariaţi; 

- pe art. 82 al.1 lit.c) CM RM (reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate) – 2 

salariați; 

- pe art. 86 al.1 lith) CM RM (absența fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore 

consecutive în timpul zilei de muncă) – 3 salariați. 

 

* În luna mai 2015 a fost reziliat cu 12 persoane Contractul individual de muncă încheiat pe 

durată determinată în temeiul art. 82 lit.f) din Codul Muncii ( expirare a termenului Contractului 

individual de muncă  pe durată determinată - de la data prevăzută în contract).  

* În luna iunie 2015 a fost reziliat cu 23 persoane Contractul individual de muncă încheiat pe 

durată determinată în temeiul art. 82 lit.f) din Codul Muncii ( expirare a termenului Contractului 

individual de muncă  pe durată determinată - de la data prevăzută în contract). 

* În luna decembrie 2015 au fost încetate relațiile de muncă conform Contractul individual de 

muncă cu 27 persoane, fiind demisionate din serviciu conform art. 85 al. (1) din Codul Muncii 

(din propria inițiativă). 

          Pe parcursul anului 2015 salariaţii întreprinderii au fost sancţionaţi disciplinar de 57 ori 

pentru diferite încălcări de disciplină și anume: 

- Au fost depistaţi dormind în timpul serviciului la obiectul luat sub pază – 12 gardieni. 

În rezultatul efectuării anchetei de serviciu au fost sancţionaţi disciplinar, fiind aplicată 

,,mustrare” și mustrare aspră”. 
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- Au folosit băuturi spirtoase în timpul serviciului sau în ajun de a primi schimbul – 15 

gardieni. 

În rezultatul efectuării anchetei de serviciu au fost sancţionaţi disciplinar, fiind aplicată 

,,mustrare aspră” 

- Diverse încălcări a Instrucţiunii de serviciu a gardianului (a refuzat să poarte mijloacele 

de apărare din dotare, să patruleze la ore fixe perimetrul obiectului păzit, să raporteze în 

sala de serviciu despre situaţia la obiectul luat sub pază, n-a verificat bunurile materiale 

luate sub pază, comportament neglijent faţă de arma de foc din dotare, lipsa de la obiect 

pe parcursul a 20-40 minute) – 30 gardieni. 

            În rezultatul efectuării anchetei de serviciu au fost sancţionaţi disciplinar, fiind aplicate 

diverse sancţiuni, ,,avertisment, mustrare, mustrare aspră”. 

La data de 01 ianuarie 2016 în cadrul Întreprinderii se aflau la evidienţă – 308 salariaţi.   

 

Litigii în instanțele judecătorești  

1. Andronache Valentin contra Î.S. DPP  

Obiectul litigiului: contestarea ordinului de concediere, achitarea salariului pentru 

perioada suspendării și pentru perioada pentru care a fost lipsit de dreptul de a munci, anularea 

inscripției din carnetul de muncă privind eliberarea din funcție pe art.86. alin.(1) lit.g) CM, 

încasarea prejudiciului moral. 

La 07.10.2015 Curtea Supremă de Justiție, prin decizie definitivă și irevocabilă, a 

respins în totalmente pretențiile salariatului față de Î.S. “DPP”. 

2. I.C. „S.I.FUS Real Estate” contra Inspectoratul de Stat al Muncii. Intervenient 

accesoriu: Î.S. DPP 

Obiectul litigiului: Anularea procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă a 

salariatului Î.S. “DPP” Pitușcan Dumitru Fiodor. 

La data de 06.11.2015 instanța de judecată (Judecătoria sect. Rășcani) s-a pronunțat, 

anulînd în parte procesul-verbal întocmit de Inspectoratul de Stat al Muncii, menținînd hotărîrea 

că ÎS. DPP nu este responsabilă de organizarea măsurilor de securitate la obiectul păzit (în cazul 

dat conservarea construcției nefinisate). 

3. Elizaveta Usatîi, Petru Usatîi contra Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară” și 

alți 10 pîrîți, persoane fizice și juridice 

Obiectul litigiului: Revindecarea bunului imobil nr. cadastral 0100417.039 (str. Colina 

Pușkin, mun. Chișinău) din posesia nelegitimă a pîrîților, eliberarea bunului imobil deținut de 

fiecare pîrît conform raportului de constatare tehnico-științifică cu demolarea obiectelor  

construite în mod ilegal pe terenul în cauză. 

Cererea de chemare de judecată în partea ce ține de Î.S. DPP constă în conectarea 

rețelelor de apeduct și canalizare  a întreprinderii la o rețea care ar fi fost construită, ilegal de 

către vecinii lotului sus-indicat, și care ar trece prin subsolul acestui teren. Ținem să menționăm, 

că întreprinderea are încheiat contract de servicii livrare a apei potabile si canalizare din 

30.12.1998 cu S.A. „APA-CANAL”. Dacă se va demonstra vinovăția, Î.S. DPP va fi nevoită să 

se conecteze la altă rețea. 

În cadrul ședinței din 07.04.2016 în calitate de pîrîți au fost atrase Primăria mun. Chișinău și 

S.A. “APĂ-CANAL”, din considerentul că aceste două autorități ar fi coordonat construcția 

apeductului și canalizării, după cum susține reclamantul. 

Controale ale autorităților abilitate 

În perioada 25.03.2015-24.04.2015 în cadrul Întreprinderii de Stat “Detașamentul de Pază 

Paramilitară” s-a efectuat  auditul conformității privind gestionarea fondurilor publice în 

exercițiul bugetar 2014 de către Curtea de Conturi. 
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Recomandările primite în Raportul de audit ale Curții de Conturi sunt puse în aplicare 

directă în activitatea întreprinderii. 

 

Sarcinile întreprinderii pentru anul 2016: 

1. Menținerea activității și crearea noilor locuri de muncă; 

2. Preluarea pentru pază fizică și tehnică a noilor obiecte; 

3. Îmbunătățirea calității serviciilor prestate agenților economici; 

4. Ridicarea nivelului profesional al efectivului; 

5. Efectuarea reviziei tehnice a armelor. 

 

Nr. 

d/o 
Indicatorii Perioada 

curentă 

Perioada similară 

a anului precedent 

I. Realizări   

1. În domeniul    XXX   

2. Îndomeniul     YYY   

3. Îndomeniul     ZZZ   

4. Acţiuni de eficientizare a activităţii administrative 

şi economico – financiare 
  

II. Indicatori de progres   

1. Cifra de afaceri 15463142 16225213 

1.1. Alte venituri 40375 142678 

2. Cheltueli pe perioadă 15152631 15890722 

3. Costul vînzărilor 12383909 13037353 

4. Marja comercială brută (cifra -costul) 3079233 3187860 

5. Investiţii 6440 274700 

6. Transferuri în bugetul consolidate şi fondul de 

asigurări sociale 
8056369 8218086 

III. Consolidarea capacităţilor manageriale   

1. Transparenţa (date privind activitatea entităţii 

făcute publice) 
  

2. Combaterea corupţiei (acţiuni întreprinse pe 

perioada de raportare) 
  

3. Activitatea de cooperare internaţională.   

4. Managementul resurselor umane.   

4.1. Numărul mediu al salariaţilor 360 412 

4.2. Cîştigurile salariale medii ale personalului 

angajat 
2523,29 2300,39 

4.3. Numărul angajaţilor cu studii superioare şi 

medii de specialitate 
59 41 

IV. Provocări   

V. Sarcini de perspectivă   

 

 

 


