S.C. "PAZĂ ŞI PROTECŢIE CLUJ " S.R.L.

A.Prezentare generală a unităţii:
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. este organizată şi funcţionează ca societate specializată de pază şi
deţine licenţa de funcţionare 1676/P/23.11.2010 eliberată de IGPR.
S.C.Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. s-a înfiinţat prin actul constitutiv şi Hotărârea Consiliului Judeţean
Cluj nr.195 / 16.08.2011, prin reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj (fostul Corp Judeţean al
Gardienilor Publici Cluj ). Societatea are ca asociat unic Judeţul Cluj, prin Consiliului Judeţean Cluj. Unitatea
are sediul central în Cluj Napoca şi puncte de lucru în municipiile Gherla, Dej, Câmpia Turzii, Turda, oraşul
Huedin şi unele comune arondate acestora.
Societatea este încadrată cu următoarele categorii de personal:
- personal de conducere ( a unităţii şi a compartimentelor funcţionale);
- personal de instruire ( instructori profesionali şi instructori ssm, mm, psi, su);
- personal de pază şi protecţie ( agenţi de pază, dispeceri, agenţi de intervenţie);
- personal de execuţie pe funcţii economice, juridice şi administrative.

B. Scurt istoric:
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. s-a înfiinţat prin reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine
Cluj, pe structura Corpului Judeţean al Gardienilor Publici Cluj, având peste 17 ani de activitate şi experienţă
în domeniul serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, inclusiv de
asigurare a transporturilor de valori, monitorizare prin dispecerat şi intervenţie prin echipaje mobile,
asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică.
În perioada mai 1993 – septembrie 2005 – Corpul Judeţean al Gardienilor Publici Cluj
În perioada octombrie 2005 – august 2010 – Direcţia Judeţeană de Pază şi Ordine Cluj
Din septembrie 2010 – S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L.
C. S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L are ca obiect de activitate:
Obiectul principal de activitate este:
8010 – activităţi de protecţie şi gardă
Obiectul secundar de activitate este:
4321 – lucrări de instalaţii electrice
5210 – activităţi de depozitare arme şi muniţii
7112 – activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7490 – alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7739 – activităţi de închiriere arme şi muniţii
8020 – activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8424 - activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
8425 - activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
8559 – alte forme de învăţământ n.c.a.
Consiliul Judeţean Cluj aprobă prin hotărâre:
-regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii
-bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii
-organigrama şi statul de funcţii al societăţii

Servicii oferite de societate:
- servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, inclusiv consultanţă
- servicii de pază a transporturilor de valori, inclusiv consultanţă
- servicii de gardă de corp, inclusiv consultanţă
- servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă şi intervenţie prin echipaje mobile
- servicii de proiectare, instalare, întreţinere şi service a sistemelor de alarmă
- exploatarea dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă
- servicii de formare – calificare pentru ocupaţia de agent de pază, steward, lucrător psi
- servicii de închiriere şi depozitare arme şi muniţii
Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor se execută în conformitate cu prevederile contractului de
prestări de servicii şi a planului de pază, prin posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, înarmate sau
neînarmate.
Sistemul de pază poate fi asigurat prin agenţi de pază, sisteme tehnice de alarmare, sisteme de TVCI sau
combínate.
Planul de pază cuprinde: caracteristicile obiectivului păzit în zona respectivă, numărul de posturi şi
amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază
şi alarmare, consemnul posturilor ( general şi particular ), legăturile şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de
pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, modul de acţiune în diferite situaţii, regulile de acces,
documentele specifice evidenţierii serviciului de pază.
Planul de pază al transportului de bunuri şi valori cuprinde:bunurile şi valorile de transportat,
condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor care se transportă, situaţia operativă, durata
transportului şi mijloacele de transport folosite, variantele de transport şi dispozitivul de pază, consemnul
general şi particular pentru întreg personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice şi de autoapărare, modul de
acţiune în diferite situaţii.
Agentul de pază este persoana destinată să asigure paza şi ordinea, conform planurilor de pază
avizate.Agentul de pază este dotat cu uniforma de serviciu ( funţie de anotimp şi condiţiile de executare a
serviciului ) şi după caz echipament de protecţie, baston de cauciuc sau tomfă, dispozitiv cu substanţe iritant
lacrimogene de mică capacitate, telefon mobil sau radiotelefon portabil, armament cu muniţie letală ( Glock
9x19mm sau Soft Gomm 8,8x10mm SAPL).
Personalul de pază :
-este atestat profesional;
-îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.39 din Legea nr.333 / 2003;
-agenţii de pază neînarmaţi sunt testaţi psihologic anual, iar cei înarmaţi de 2 ori pe an;
-anual, efectuează controlul medical periodic de medicina muncii;
-lunar participă la instructaje de pregătire profesională, ssm, psi, reguli generale de comportament,
conform unor tematici aprobate de IPJ Cluj
-periodic, pe cât posibil zilnic pe timp de zi, este controlat asupra modului în care îşi execută
serviciul.
Dotări ale postului cu documentele specifice serviciului de pază: registrul de procese-verbale
pentru predarea - primirea serviciului, registrul de evidenţă acces persoane, registrul de evidenţă acces
autovehicule, registrul de control, registrul unic de control, registrul de evenimente;
Intervenţie: S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. dispune de o dotare tehnică performantă , cu dispecerat
la care se pot conecta în vederea monitorizării orice sisteme montate în obiective.
Permite intervenția operativă a echipei specializate în cazul unor evenimente sau la solicitările
beneficiarului. Echipele de intervenţie se află dispuse în apropierea obiectivelor păzite şi monitorizate prin
sisteme tehnice, fiind dotate cu autoturisme noi, inscripţionate. Agenţii de pază sunt pregătiţi şi instruiţi
profesional şi dotaţi cu mijloace de intervenţie şi protecţie.

Asigurarea măsurilor de pază şi ordine la evenimente. Asigurăm servicii profesionale de securitate
la nivelul judeţului Cluj pentru evenimente economice, culturale sau sportive: manifestări, festivaluri, târguri,
expoziţii, campanii publicitare, petreceri private etc.
Steward: Măsurile de ordine publică şi siguranţă în interiorul arenelor sportive se asigură de către
agenţi specializaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr.4/2008, prin planul de acţiune aprobat.
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L.asigură serviciu gardă de corp prin agenţi de pază instruiţi şi dotaţi
cu mijloace de intervenţie, protecţie şi comunicare, care protejează persoana aflată sub protecţie, permanent.
Acest serviciu este în permanentă legatură cu dispeceratul de monitorizare cât şi cu echipajele auto de
intervenţii, prin aparatură profesională fără fir pentru evitarea şi înlaturarea oricărui risc asupra persoanelor
protejate. Serviciul de gardă de corp se realizează pe baza normelor legislative în vigoare, în funcţie de cerinţe
şi de situaţia operativă, în baza planului de protecţie şi pază a persoanei, aprobat de organele de Poliţie.
Gărzile de corp, în funcţie de cerinţe şi situaţia operativă, pot fi neînarmate sau înarmate.
Proiectare: Pentru proiectarea sistemului de securitate, specialiştii noştri vă vor recomanda cele mai
bune soluţii, utilizând echipamente fiabile, la preturi atrăgătoare. Acestea vor garanta funcţionarea eficientă a
sistemului atât în conformitate cu Legea nr.333 din 2003 şi HG 1010 din 2004, cât şi cu aşteptările dvs.
Instalare sisteme tehnice: Sistemele tehnice de alarmare, combinate cu sistemele de televiziune cu
circuit închis (supraveghere cu camere video cu stocarea digitala a imaginilor şi chiar transmisia lor la
distanţă), cu cele de control acces (cartele sau coduri de acces) şi antiincendiu vor asigura securitatea firmei
sau locuinţei dvs.
Echipamentele ce compun aceste sisteme tehnice sunt:sisteme de detecţie şi avertizare la efracţie,
sisteme de avertizare şi detecţie la incendiu, sisteme de televiziune cu circuit închis TVCI, sisteme de control
acces, acces turnicheţi, interfonie şi video interfonie.
Dispecerat: Dispeceratul societăţii este un sistem complex de monitorizare telefonic, radio, cu
conexiune GPRS sau mixte, a sistemelor antiefracţie instalate la obiectivele beneficiarilor.Dispeceratul de
monitorizare radio, GPRS, se bazează pe o infrastructură de echipamente de comunicaţii radio, sistem
bidirecţional care oferă posibilitatea monitorizării permanente a stării sistemelor antiefracţie conectate şi
monitorizate.
Şcolarizare: SC Pază şi Protecţie Cluj SRL desfăşoară cursuri de formare profesională pentru ocupaţia
de agent de pază şi ordine, steward, lucrător tehnic psi, dispunând de formatori autorizaţi pentru desfășurarea
în condiţii foarte bune a cursurilor de calificare / recalificare profesională.
Principalii beneficiari ai serviciilor prestate de societate sunt: instituţii publice, servicii
deconcentrate, societăţi somerciale private, instituţii de învăţământ, societăţi bancare, primării, persoane fizice
Obiective:
Asigurarea serviciilor de pază la standarde de calitate şi preţuri competitive, diversificarea serviciilor
de pază, instruirea permanentă a personalului, monitorizarea continuă a modului cum sunt îndeplinite
obligaţiile contractuale, interventia oportună şi calificată în gestionarea evenimentelor

Servicii sisteme tehnice de alarmare
PROIECTARE
Pentru proiectarea sistemului de securitate, specialiştii noştri
vă vor recomanda cele mai bune soluţii, utilizând echipamente
fiabile, la preţuri atrăgătoare. Acestea vor garanta funcţionarea
eficientă a sistemului atât în conformitate cu Legea nr.333 din 2003
şi HG 1010 din 2004, cât şi cu aşteptările dvs.
Realizarea proiectului tehnic se execută de către specialiştii
noştri, gratuit, urmând să depunem documentaţia necesară la
Serviciul Ordine Publică al Poliţiei în vederea obţinerii avizului

Sistem de detecţie şi avertizare la efracţie
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INSTALARE SISTEME TEHNICE
Instalarea şi întreţinerea sistemelor de securitate la
obiectivele care vor fi cuplate la dispecerat se asigură gratuit pe Acumulator 12V5Ah
Sirena de interior
Detector PIR
perioada de valabilitate a
contractului de monitorizare şi
intervenţie.
Sistemele tehnice de alarmare combinate cu sistemele de
televiziune cu circuit închis (supraveghere cu camere video cu
stocarea digitala a imaginilor şi chiar transmisia lor la distanţă), cu
cele de control acces (cartele sau coduri de acces) şi antiincendiu
Sirena de exterior
Comunicator GSM/GPRS PCS200
vor asigura securitatea firmei sau locuinţei dvs.
Echipamentele ce compun aceste sisteme tehnice sunt de
natura:
sisteme de detecţie şi avertizare la efracţie
Sistem de detectie fum si avertizare incendiu
centrale de efracţie cu una sau mai multe partiţii
detectori de mişcare cu imunitate la animale mici
detectori de geam spart
detectori de şoc şi de vibraţii
contacte magnetice
butoane şi pedale de panică
sirene de interior şi de exterior
detectori de fum, temperatură, gaz, inundaţie
Centrala
Detector
Extensie
incendiu
temperatura
sisteme de avertizare şi detecţie la incendiu
adresabile
convenţionale
sisteme de televiziune cu circuit închis TVCI
camere video
videorecorder time cu înregistrarea imaginilor
plăci de achiziţie (DVR)
Sirena de
Sirena de
Buton avertizare
exterior
interior
sisteme de control acces, acces turnicheţi, interfonie şi video
interfonie,
DISPECERAT
Dispeceratul societăţii este un sistem complex de
monitorizare telefonic, radio, cu conexiune GPRS sau mixte, a
sistemelor antiefracţie instalate la obiectivele beneficiarilor.
Dispeceratul de monitorizare GPRS, se bazează pe o
infrastructură de echipamente de comunicaţii sistem bidirecţional
care oferă posibilitatea monitorizării permanente a stării sistemelor
antiefracţie conectate şi monitorizate.
Tipurile de evenimente recepţionate, sonor şi optic, sunt:
armare–dezarmare, alarmă efracţie, incendiu, panică, lipsă
acumulator, defect sirenă, lipsă 240 V, restabilire alarmă, restabilire
defecte tehnice, confirmare timp de intervenţie, test periodic stabil.
În urma primirii informaţiei de efracţie sau panică, dispecerul
de serviciu va anunţa prin radiotelefon emisie-recepţie sau telefon
mobil, cel mai apropiat echipaj. La momentul sosirii echipajului la
faţa locului, se va interveni energic, asigurând blocarea tuturor
căilor de acces, verificarea şi asigurarea obiectivului, prinderea şi
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reţinerea infractorilor.
MONITORIZARE
Dispeceratul de zonă al societăţii realizează monitorizarea Camere video
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ale abonaţilor din
localitatea Cluj-Napoca şi zonele limitrofe prin intermediul
legăturii telefonice, radio sau GPRS și are următoarele posibilităţi
tehnice:
Camere exterior - IR (cu iluminator infrarosu)
*servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare ale
abonaţilor pe linie telefonică fixa;
*servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare ale
abonaţilor prin intermediul legăturii GPRS;
*servicii de intervenţie în caz de recepţie a semnalelor de
Camera video color standard de interior
Camera video dome (dom)
alarmare;
color de interior
*servicii de monitorizare tehnică a sistemelor tehnice ale
abonaţilor
*servicii de întreţinere a sistemelor de alarmare ale
abonaţilor.
Monitorizarea sistemelor de alarmare se realizează prin
recepţionarea tipurilor de semnale: armare/dezarmare, panică,
Tastatura cu joystick 3D
efracţie, hold-up, cădere reţea tensiune, cădere tensiune acumulator Camera video color speed dome
pentru controlul camerelor speed dome
etc.
Conectarea abonaţilor se realizează gratuit, prin
următoarele modalităţi:
- prin legătură telefonică fixă, pentru aceasta
fiind disponibile 2 linii telefonice;
- prin sistem radio bidirecţional
- prin sistem GPRS .
Monitorizarea sistemelor de alarmare se
realizează implică plata unui abonament lunar, funcţie de situaţia
de risc a obiectivului.
Societatea are încheiată poliţă de asigurare pentru eventuale
daune cauzate beneficiarilor, datorată neintervenţiei operative la
eveniment şi producerii de pagube.
Comunicarea între dispecerat şi echipele de intervenţie se
realizează prin radiotelefoane portabile sau mobile tip Kenwood,
telefoanele mobile marca Nokia, conectate în reţeaua Orange sau
Vodafone.
INTERVENŢIE
Intervenţia la obiective se realizează cu 1 echipaj mobil,
format din doi agenţi, din care unul este şi conducător auto.
Pentru deplasări sunt folosite autoturismele societăţii, acesta
având ca punct de staţionare str. Rene Descartes nr.44 de unde se
deplasează la obiectivul alarmat din zona de responsabilitate,
conform fişei de intervenţie aprobată .
Dotarea personalului de intervenţie:
Agenţii de intervenţie vor fi echipaţi cu ţinuta aprobată şi
mijloacele de autoapărare permise de lege, care vor fi folosite
numai în timpul serviciului.
În dotarea agenţilor de intervenţie se află:
*radiotelefoane de emisie-recepţie portabile;
*telefoane mobile în reţeaua Orange şi Vodafone
*dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene de mică capacitate;
*bastoane de cauciuc sau tomfe;
*vestă antiglonţ;
*cască de protecţie;
*mască contra gazelor;
*pistol cu muniţie letală sau neletală – bilă din cauciuc (cu
aprobarea poliţiei).

Servicii pază umană – Licenţa I.G.P.R. nr.1687 / P /
23.11.2010
Serviciul de pază şi protecţie a obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor se execută în
conformitate cu prevederile Legii nr.333 / 2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor-modificată
şi completată şi a H.G. nr.1010/2004 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr.333 / 2003, în baza contractului de prestări
servicii şi a planului de pază, avizat de organul de poliţie.
Planul de pază, cuprinde în principal:
•caracteristicile obiectivului păzit în zona respectivă,
•numărul de posturi şi amplasarea acestora,
•necesarul de personal pentru pază,
•amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare,
•consemnul posturilor ( general şi particular),
•legăturile şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor,
•modul de acţiune în diferite situaţii,
•regulile de acces,
•documentele specifice evidenţierii serviciului de pază.
Planul de pază se întocmeşte de specialiştii societăţii noastre, în
colaborare cu reprezentanţii Dvs.şi este avizat de organul de poliţie
competent.
Paza obiectivelor se poate executa prin:
- posturi permanente sau temporare;
- posturi fixe sau mobile;
- posturi înarmate sau neînarmate
Personalul de pază :
- este atestat profesional;
- îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.39 din Legea nr.333 / 2003;
- agenţii de pază neînarmaţi sunt testaţi psihologic anual, iar cei
înarmaţi de 2 ori pe an;
- anual, efectuează controlul medical periodic de medicina muncii;
- lunar participă la instructaje de pregătire profesională, ssm, psi,
reguli generale de comportament, conform unor tematici aprobate
de IPJ Cluj
- periodic, pe cât posibil zilnic pe timp de zi, este controlat asupra
modului în care îşi execută serviciul.
Agentul de pază este persoana destinată să asigure paza şi
ordinea, conform planurilor de pază avizate.Agentul de pază este
dotat cu:
uniforma de serviciu ( funţie de anotimp şi condiţiile de executare
a serviciului ) şi după caz echipament de protecţie,
baston de cauciuc sau tomfă,
dispozitiv cu substanţe iritant lacrimogene de mică capacitate,
telefon mobil sau radiotelefon portabil,
armament cu muniţie letală sau neletală ( Glock 9x19mm sau Soft
Gomm 8,8x10mm SAPL)
Dotări ale postului cu documentele specifice serviciului de
pază: registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea
serviciului, registrul de evidenţă acces persoane, registrul de
evidenţă acces autovehicule, registrul de control, registrul unic de
control, registrul de evenimente
Tarifele pentru prestaţia de pază sunt diferenţiate funcţie de
natura postului de pază ( permanent, temporar), caracteristicile
acestuia ( înarmat- neînarmat, zi-noapte-sărbători legale), dotările
impuse agenţilor de pază şi se pot stabili pe agent pază/lună, post
pază/lună sau tarif orar/agent pază.

Servicii gardă de corp – Licenţa I.G.P.R. nr.1687 / P / 23.11.2010
Prin serviciul de protecţie specializată a persoanei - gardă de
corp - se înţelege :
protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate
sub protecţie;
protejarea persoanei împotriva hărţuirii, pedepsite prin lege;
protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul
transportului;
furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor
legate de incidente apărute în timpul activităţii de protecţie
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. asigură serviciu gardă de
corp prin agenţi de pază instruiţi şi dotaţi cu mijloace de intervenţie,
protecţie şi comunicare, care protejează persoana aflată sub
protecţie, permanent. Acest serviciu este în permanentă legătură cu
dispeceratul de monitorizare cât şi cu echipajele auto de intervenţii,
prin aparatură profesională fără fir pentru evitarea şi înlăturarea
oricărui risc asupra persoanelor protejate.
Serviciul de gardă de corp se realizează pe baza normelor
legislative în vigoare, în funcţie de cerinţe şi de situaţia operativă,
în baza planului de protecţie şi pază a persoanei, aprobat de
organele de Poliţie.
Planul de protecţie şi pază a persoanei, conţine:
•situaţia operativă,
•dispozitivul de protecţie,
•necesarul de personal pentru pază,
•amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare,
•consemnul posturilor ( general şi particular),
•legăturile şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază
•modul de acţiune în diferite situaţii,
•regulile de acces,
Gărzile de corp, în funcţie de cerinţe şi situaţia operativă, pot
fi neînarmate sau înarmate

Servicii transport valori – Licenţa I.G.P.R.
nr.1687 / P / 23.11.2010
Societatea noastră asigură serviciu de transport de valori atât
intrajudeţean cât şi interjudeţean, realizat cu vehicul special
amenajat. Funcţie de importanţa transportului şi gradul de risc,
echipajul de însoţire este format din cel puţin 2 agenţi de pază-un
conducător auto şi un agent de pază înarmat.
Personalul de pază este avizat şi instruit special pentru acest
domeniu de activitate. Vehiculul de transport este permanent
monitorizat pe traseu, prin sisteme moderne de monitorizare.
Se asigură intervenţie rapidă în caz de alarmă sau evenimente.
Planul de pază al transportului de bunuri şi valori se
întocmeşte de către beneficiar împreună cu specialistul societăţii, cu
avizul organului de Poliţie şi va cuprinde următoarele:
-bunurile şi valorile de transportat,
-condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor care se
transportă,
-situaţia operativă,
-durata transportului şi mijloacele de transport folosite,
-variantele de transport şi dispozitivul de pază,
-consemnul general şi particular pentru întreg personalul implicat,
-dotarea cu mijloace tehnice şi de autoapărare,
-modul de acţiune în diferite situaţii
Tarifele pentru prestaţia de pază a transportului de valori
se stabilesc funcţie de natura bunurilor sau valorilor transportate,
ritmicitatea, durata şi distanţa transporturilor.

CURSURI CALIFICARE AGENT PAZĂ ŞI ORDINE COD 5169.1.1
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. este autorizată de Consiliul Naţional
de Formare Profesională a Adulţilor – Comisia de Autorizare a
furnizorilor de formare profesională a adulţilor a judeţului Cluj, în
conformitate cu O.G. nr.129 / 2000 să organizeze programe de calificare
pentru ocupaţia agent pază şi ordine cod 5169.1.1, deţinând autorizaţia
seria Cj nr.000913, fiind înscrisă în Registrul Naţional al furnizorilor de
formare profesională a adulţilor sub.nr.12 / 957 / 12.11.2010.
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. dispune de personal calificat
(formatori autorizaţi) pentru desfăşurarea în condiții foarte bune a
cursurilor de calificare / recalificare profesională.
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. asigură şcolarizarea agenţilor de pază,
dispunând de toate dotările necesare pregătirii personalului: suporturi de
curs, sală special amenajată şi personal calificat în domeniu.
Condiţiile de înscriere la cursuri conform Legii 333/2003
"Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază şi protecție
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;
să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni savârşite cu
intenţie;
să fie atestat profesional, potrivit prevederilor legii."
Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului şi a
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus.
Cursurile se organizează periodic în cicluri de 14-28 cursanţi, au o durată
de 360 ore şi se finalizează prin examen.
Absolvenţii cursului obţin certificatul de calificare în urma căruia,
organul de poliţie eliberează atestatul profesional.
Experienţă în şcolarizare

26 serii în 8 ani, peste 530 de absolvenți, promovabilitate de
100%
Au fost şcolarizaţi agenţi pentru instituții şi alte obiective economice cum
sunt: S.C. E. On Gaz Romania S.A..
CURSURI CALIFICARE STEWARD
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. organizează cursuri de pregătire a
persoanelor care desfăşoară activităţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în
incinta arenelor sportive, în conformitate cu prevederile Legii nr.4 din
09.01. 2008 privind prevenirea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a
jocurilor sportive.
Planul tematic este avizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Cluj şi aprobat de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Cluj.
Cursul de calificare are o durată minimã de 30 de ore şi se
finalizeazã prin examinarea absolvenţilor de cãtre o comisie din care fac
parte reprezentanţi ai jandarmeriei, ai direcţiei judeţene pentru sport şi ai
autoritãţii publice care rãspunde de ocuparea şi formarea profesionalã.
CURSURI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A
AGENŢILOR DE PAZĂ
S.C. Pază şi Protecţie Cluj S.R.L. organizează lunar pregătirea
profesională şi de specialitate a personalului propriu, în baza unor
tematici avizate de Serviciul Ordine Publică din cadrul I.J.P. Cluj, pentru
personalul înarmat şi personalul neînarmat.
Planul de pregătire conţine următoarele tematici: pregătirea profesională
specifică, pregătire juridică generală, pregătire tehnică specifică, pregătire
fizică, practică, instructaje pe linie de armament şi muniţie, instructaje
securitate şi sănătate în muncă, instructaje prevenirea şi stingerea
incendiilor, instructaje situaţii de urgenţă.

