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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 

DECIZIE 

 

Nr. AAP-39         mun. Chişinău 

din 18.06.2015 

 

 

Plenul Consiliului Concurenţei, acţionînd în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) al 

Legii concurenţei nr.183 din 11.07.2012, Hotărîrii Parlamentului nr.179 din 

12.07.2013 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului 

Concurenţei, precum şi Hotărîrii Parlamentului nr.220 din 27.09.2013 privind 

numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, 

analizînd raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția 

Plenului Consiliului Concurenței nr.8 din 05.03.2015 și materialele acumulate în 

cadrul investigației, 

 

A CONSTATAT: 

 

La data de 05.03.2015, Plenul Consiliului Concurenței, examinînd nota 

informativă nr.AAP-16/36 din 02.03.2015 și materialul aferent, prin Dispoziția nr. 

8 din 05.03.2015 a dispus inițierea investigației, referitor la inacțiunea Ministerului 

Afacerilor Interne, ce prezintă semne de încălcare a art. 12 alin. (1) lit. b) al Legii 

concurenței nr. 183 din 11.07.2012, privind crearea condițiilor discriminatorii 

agenților economici care prestează servicii de pază, favorizînd Întreprinderea de 

Stat ,,Servicii pază” c/f 1010600043506, cu sediul: în mun. Chişinău, str. 

Mitropolit Varlaam, 79, (în continuare ÎS ,,Servicii pază”) căreia i se permite 

utilizarea luminii giratorii de culoare albastră şi roşie, cu semnale sonore speciale. 

ÎS ,,Servicii pază” a fost înființată în baza Hotărîrii Guvernului nr.2 din 

16.01.2010 cu privire la crearea unei întreprinderi de stat, prin reorganizarea 

Serviciului Pază de Stat, care a fost un serviciu de ramură al Ministerului 

Afacerilor Interne și făcea parte din sistemul serviciilor de asigurare a ordinii 

publice, cu scopul de a presta servicii de pază la obiectivele de importanță majoră, 
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la obiectivele de asigurare vitală a localităților, a bunurilor și valorilor materiale ale 

persoanelor fizice și juridice, pază și protecția a persoanelor fizice. 

ÎS ,,Servicii pază” prestează o serie de servicii de pază și protecție. Astfel, 

pe pagina web oficială a ÎS ,,Servicii pază” (www.serviciipaza.md) sunt enumerate 

următoarele servicii : 

• paza şi protecţia imobilului (case, edificii, teritorii, magazine, oficii, 

apartamente etc.) prin intermediul pazei fizice sau a mijloacelor tehnice; 

• instalarea butoanelor de alarmă la obiective şi apartamente cu 

reacţionarea operativă a grupei de reţinere în decurs de 3-5 minute la semnalul 

declanşat de butonul de alarmă; 

• instalarea şi deservirea tehnică a mijloacelor de semnalizare pază-

incendiu şi alarmă, supraveghere video, etc.; 

• supravegherea prin dispozitive audio şi video a încăperilor şi 

imobilului păzit; 

• însoţirea şi paza mărfurilor, mijloacelor financiare, hârtiilor de 

valoare, obiectelor de preţ şi a altor bunuri materiale; 

• însoţirea şi protecţia oamenilor de afaceri, a membrilor familiilor lor; 

• asigurarea şi menţinerea ordinii în cadrul manifestărilor în masă, 

concertelor, ceremoniilor festive şi familiale; 

• supravegherea obiectivelor îndepărtate, locuinţelor şi altor încăperi ale 

cetăţenilor; 

• supravegherea centralizată a stării diferitelor avertizoare de genul fum, 

apă, gaz. 

Totodată, conform pct. 7 subpct. 2) al Statutului ÎS ,,Servicii pază” unul din 

principale genuri de activitate este ,,Prestarea serviciilor de pază fizică și tehnică a 

valorilor materiale ale persoanelor fizice și juridice, pe baze contractuale”. 

Conform art.6 alin.(2) al Legii nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea 

particulară de detectiv şi de pază, în activitatea particulară de pază este permisă 

prestarea următoarelor servicii: 

a) ocrotirea vieţii şi sănătăţii, paza bunurilor, executarea gărzii de corp; 

b) paza fizică şi tehnică a localurilor şi a teritoriilor; 

c) proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare, a componentelor 

acestora, precum şi exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor; 

d) paza şi însoţirea încărcăturilor importante, a bunurilor personale; 

e) patrularea, în comun cu organele de drept, a zonelor criminogene; 

f) acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice, la 

asigurarea securităţii oamenilor; 

g) informarea publicului în probleme de protecţie contra acţiunilor ilicite. 

Drept urmare, din cele relatate mai sus, rezultă faptul că ÎS ,,Servicii pază” 

cît și organizaţiile particulare de pază prestează servicii de pază similare, cu 

excepția obiectivelor menționate în Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1510 din 



3 

 

12.12.2003, cu privire la aprobarea Listei obiectivelor a căror pază nu poate fi 

efectuată de organizaţiile particulare de pază.  

În conformitate cu prevederile art. 4 al Legii concurenței nr. 183 din 

11.07.2012, ,,piaţă relevantă a produsului – piaţă a produselor considerate de 

consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, 

datorită caracteristicilor fizice, funcţionale şi preţului”. Serviciile trebuie să fie 

suficient de asemănătoare astfel încît consumatorii sau beneficiarii să le ia în 

considerare atunci cînd iau deciziile de cumpărare.  

Prin urmare, pentru persoanele care nu dețin obiective de importanţă majoră, 

de asigurare vitală a localităţilor și pentru întreprinderile care nu au capital 

preponderent de stat, serviciile prestate de ÎS ,,Servicii pază” sunt substituibile cu 

serviciile pe care le prestează organizaţiile particulare de pază. 

Totodată, ÎS ,,Servicii pază” deține unități teritoriale amplasate pe teritoriul 

Republicii Moldova, și de aceste servicii pot beneficia persoane fizice sau juridice 

aflate pe teritoriul țării.  

Astfel, piaţa relevantă este definită ca - piața serviciilor de pază a tuturor 

obiectivelor, cu excepția obiectivelor de importanţă majoră, obiectivelor de 

asigurare vitală a localităţilor, întreprinderilor cu capital preponderent de stat şi 

altor obiective supuse pazei de stat, a căror listă este stabilită prin lege pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Pe pagina electronică oficială a ÎS ,,Servicii pază” (www.serviciipaza.md) 

este publicat că printre obiectivele păzite sunt: obiective de asigurare cu energie 

electrică şi termică; cu apă potabilă; case de schimb valutar; obiective comerciale 

şi culturale; locaţii de agrement; complexe rezidenţiale; case individuale; etc., în 

total – peste 22 000 de obiective. 

În baza informaților publicate pe site-ul întreprinderii, actelor constitutive 

ale ÎS ,,Servicii pază”, și din scrisoarea ÎS ,,Servicii pază” nr. 476 din 11.03.2015, 

se constată: 1) întreprinderea oferă servicii exclusive la obiectivele de importanţă 

majoră, la obiectivele de asigurare vitală a localităţilor, la întreprinderile cu capital 

preponderent de stat şi la alte obiective supuse pazei de stat; 2) nu există o lege 

specială care să reglementeze activitatea ÎS ,,Servicii pază”. 

ÎS ,,Servicii pază”, conform informației publicate pe site-ul oficial, are în 

structura întreprinderii 32 filiale teritoriale şi 3 detaşamente speciale de pază, care 

asigură paza şi protecţia a peste 22 000 de obiective, inclusiv peste 10 000 

locuinţe. Astfel, se confirmă că întreprinderea oferă servicii de pază pe piața 

relevantă unde activează agenți economici concurenți. 

Conform informației publicate pe pagina electronică oficială a Camerei de 

Licențiere (www.licentiere.gov.md) în prezent 121 de agenți economici dețin 

licența pentru activitatea particulară de detectiv sau de pază. 

Astfel, ÎS ,,Servicii pază” acționînd pe aceeași piață relevantă ca și 
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organizaţiile particulare de pază, oferind servicii la același segment de 

consumatori, beneficiază de condiții diferite de desfășurare a activității de 

antreprenoriat față de restul concurenților, și anume de oportunitatea oferită de 

vehiculele echipate cu lumini giratorii de culoare albastră şi roşie, cu semnale 

sonore speciale. Acest privilegiu i-a rămas ÎS ,,Servicii pază” după reorganizarea 

Serviciului Pază de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce conduce 

la regim prioritar de circulaţie față de ceilalți conducători de vehicule.  

În scrisorile prezentate de către ÎS ,,Servicii pază” nr. 476 din 11.03.2015, 

Ministerul Afacerilor Interne nr. 22/500 din 13.03.2015, Inspectoratul General de 

Poliției nr.INP/381 din 31.03.2015, Consiliul Concurenței este informat că, 

automobilele Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie echipate cu lumini 

giratorii de culoare albastră şi roşie, şi semnal sonor special, în conformitate cu pct. 

38 subpct. 1) lit. a) din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 

cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere. 

În conformitate cu pct.38 subpct.1) lit. a) din Regulamentul circulaţiei 

rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009, autovehiculele 

cu regim prioritar de circulaţie ale Ministerului Afacerilor Interne și echipelor 

mobile ale Serviciului Vamal trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de culoare 

albastră şi roşie, şi semnal sonor special. 

Astfel, din contextul celor relatate mai sus, se constată încercarea plasării 

neîntemeiate a automobilelor din dotare a ÎS ,,Servicii pază” pe aceleași poziții cu 

ale Ministerului Afacerilor Interne, afirmații care nu pot fi acceptate, deoarece ÎS 

,,Servicii pază” este agent economic independent. 

Conform art.1 alin.(2) al Legii nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la 

întreprindere de stat: ,,Întreprinderea de stat (în continuare - întreprindere) este 

agent economic independent cu drepturi de persoană juridică, care, pe baza 

proprietăţii de stat transmise ei în gestiune, desfăşoară activitate de întreprinzător.” 

Drept urmare, nu pot fi plasate pe poziții egale automobilele din dotare a ÎS 

,,Servicii pază” cu cele din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. 

De asemenea se constată că genurile de activitate practicate de ÎS ,,Servicii 

pază” nu se regăsesc în prevederile art.10 alin.(3) din Legea nr.845 din 03.01.1992 

cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, unde sunt specificate expres genurile de 

activitate care exclusiv sunt permise întreprinderilor de stat. 

Totodată, neacordarea priorităţii de trecere a vehiculului cu farurile de 

semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare 

sonoră specială în funcţiune, se sancționează conform art. 241 alin. (2) din Codul 

Contravențional al Republici Moldova. 

Ca urmarea celor relatate se constată, că instalarea și folosirea de vehicule 

echipate cu lumini giratorii de culoare albastră şi roşie, cu semnale sonore speciale 

constituie un avantaj față de concurenți, avantaj de care nu pot beneficia toți 
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agenții economici din domeniul serviciilor de pază care activează pe piața 

relevantă ca urmare a restricțiilor legale prevăzute în art.23 alin.(6) al Legii nr. 283 

din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază.  

În conformitate cu art.8 alin. (1) al Legii nr. 845 din 03.01.1992, cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi ,,Statul creează tuturor întreprinderilor condiţii 

juridice şi economice egale de gospodărire, garantează respectarea drepturilor şi 

intereselor lor legitime, contribuie la dezvoltarea concurenţei libere, conştiincioase 

între aceştia, le asigură posibilităţi egale de a folosi resurse tehnico-materiale, 

naturale, de muncă, financiare şi informative neadmiţînd monopolizarea pieţelor 

acestor resurse, şi reglementează activitatea de antreprenoriat în baza legislaţiei în 

vigoare”. 

Totodată, potrivit pct. 7 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 

13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, vehicul cu 

regim prioritar de circulaţie este vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare 

albastră şi/sau roşie şi cu semnale sonore speciale. 

Instalarea și folosirea luminilor giratorii de culoare albastră şi roşie, cu 

semnale sonore a altor autoturisme în afară de autovehiculele menționate la pct.38 

subpct.1) din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 357 din 13.05.2009, se sancționează conform art. 228 alin. (1) din Codul 

Contravențional al Republicii Moldova. 

Ministerul Afacerilor Interne conform art.7 lit.a) și d) ale Legii nr.131 din 

07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, este împuternicit cu exercitarea 

controlului interdepartamental asupra respectării prevederilor actelor legislative şi 

ale actelor normative din domeniul traficului rutier și exercitarea controlului asupra 

vehiculelor în privinţa corespunderii lor cu normele de siguranţă a traficului rutier. 

ÎS ,,Servicii pază” face parte din întreprinderile de stat monitorizate de către 

Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 778 

din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne structurii şi efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne are obligația să 

contribuie la respectarea legislației de către ÎS ,,Servicii pază”, dat fiind faptul că 

ÎS ,,Servicii pază” face parte din instituțiile monitorizate. 

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne, conștientizînd că nu există temei 

legal pentru folosirea semnalelor luminoase și sonore speciale și este nevoie de 

modificare a cadrului legal la 26.02.2014 a emis Dispoziția nr. 30/89, Cu privire la 

supravegherea realizări prevederilor Legii nr. 283 din 04.07.2003, privind 

activitatea particulară de detectivi și de pază, și a Hotărîrii Guvernului nr. 2 din 

16.01.2010 cu privire la crearea unei întreprinderi de stat, prin care se admite pînă 

la modificările în prevederile Legii nr. 283 din 04.07.2003, privind activitatea 

particulară de detectivi și de pază, exploatarea automobilelor grupelor operative ale 



6 

 

ÎS ,,Servicii pază”, dotate cu semnale luminoase și sonore speciale”. 

Astfel, se constată că instalarea și folosirea a luminilor giratorii de culoare 

albastră şi roşie, cu semnale sonore speciale pe automobilele din dotarea ÎS 

,,Servicii pază”, nu are acoperire legală, fapt confirmat și de Ministerul Afacerilor 

Interne prin emiterea Dispoziției nr. 30/89, din 26.02.2014.  

Ministerul Afacerilor Interne, fiind responsabil de asigurarea respectării 

prevederilor actelor legislative şi ale actelor normative din domeniul traficului 

rutier, urma să întreprindă acțiuni în vederea asigurării respectării prevederilor 

Regulamentului circulației rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 

13.05.2009 și articolelor corespunzătoare din Codul Contravențional.  

Astfel, inacțiunea Ministerului Afacerilor Interne prin tolerarea încălcărilor 

menționate creează condiții privilegiate ÎS ,,Servicii Pază” față de agenții 

economici concurenți, care prestează servicii de pază pe piața relevantă.  

 

Ținînd cont de cele constatate și în baza art.12, art.46 din Legea concurenţei 

nr.183 din 11.07.2012, art.7 din Legea nr.131 din 07.06.2007 privind siguranţa 

traficului rutier, art.1 din Legea nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprindere de 

stat, art.8 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, pct.38 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 

cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, 

acționînd în temeiul art.41 din Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012, 

Plenul Consiliului Concurenței, 

 

DECIDE: 

1. A califica inacțiunea Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 

admiterea folosirii semnalelor luminoase, giratorii de culoare albastră şi roşie, cu 

semnale sonore speciale pe automobilele din dotare de către ÎS ,,Servicii pază” ca 

încălcare a prevederilor art. 12 alin. (1), lit. (b) din Legea concurenţei nr. 183 din 

11.07.2012. 

2. Ministerul Afacerilor Interne să întreprindă măsuri în vederea 

înlăturării încălcărilor constatate. 

3. ÎS ,,Servicii pază”, să dezinstaleze în termen de 30 zile de la 

recepționarea prezentei decizii, de pe autovehiculele din dotare luminile giratorii 

de culoare albastră şi roşie, cu semnale sonore speciale. 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

Președintele Plenului         

Consiliului Concurenței     Viorica CĂRARE 


