PAZĂ ȘI PROTECȚIE CLUJ

A. Prezentare generală a unității:
S.C. Pază și Protecție Cluj S.R.L. este organizată și funcționează ca societate specializată de
pază și deține licența de funcționare 1676/23.11.2010 eliberată de IGPR.
S.C. Pază și Protecție Cluj S.R.L., s-a înființat prin actul constitutiv și Hotărârea Consiliului
Județean Cluj nr. 195/ 16.08.2011, prin reorganizarea Direcției Județene de Pază și Ordine Cluj ( fostul
Corp Județean al Gardienilor Publici Cluj). Societatea are ca asociat unic Județul Cluj, prin Consiliul
Județean Cluj. Unitatea are sediul central în Cluj-Napoca și puncte de lucru în municipiile Gherla,
Dej, Câmpia Turzii, Turda, orașul Huedin și unele comune arondate acestora.
Societatea este încadrată cu următoarele categorii de personal:
personal de conducere ( a unității și a compartimentelor funcționale);
personal de instruire ( instructori profesionali și instructori ssm, mm, psi, su);
personal de securitate și protecție;
personal de execuție pe funcții economice, juridice, administrative.
B. Scurt istoric:
S.C. Pază și Protecție S.R.L., s-a înființat prin reorganizarea Direcției Județene de Pază și
Ordine Cluj, pe structura Corpului Județean al Gardienilor Publici Cluj, având peste 25 ani de
activitate și experiență în domeniul serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, inclusiv de asigurare a transporturilor de valori, monitorizare prin dispecerat și intervenție
prin echipaje mobile, asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică.
În perioada mai 1993 – septembrie 2005 – Corpul Județean al Gardienilor Publici Cluj
În perioada octombrie 2005 – august 2010 – Direcția Județeană de Pază și Ordine Cluj
Din septembrie 2010 – S.C. Pază și Protecție Cluj S.R.L.
C. S.C. Pază și Protectie Cluj S.R.L. are ca obiect de activitate:
Obiectul principal de activitate:
8010 – activități de protecție și gardă
Obiectul secundar de activitate este:
4321 – lucrări de instalații electrice
7112 – activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7739 – activități de închiriere arme și muniții
8020 – activități de servicii privind sistemele de securizare
8424 – activități de ordine publică și de protecție civilă
8425 – activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8559 – alte forme de învățământ n.c.a.
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Consiliul Județean Cluj aprobă prin hotărâre:
- regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- organigrama și statul de funcții al societății.
Servicii oferite de societate:
- servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, inclusiv
consultanță;
- servicii de pază a transporturilor de valori, inclusiv consultanță.
Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor se execută în conformitate cu prevederile
contractului de prestări servicii și a planului de pază, prin posturi permanente sau temporare, fixe sau
mobile, înarmate sau neinarmate. Sistemul de pază poate fi asigurat prin agenți de securitate.
Planul de securitate cuprinde: caracteristicile obiectivului păzit în zona respectivă, numărul de
posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele
tehnice de pază și alarmare, consemnul posturilor ( general și particular ), legăturile și cooperarea cu
alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, modul de acțiune în
diferite situații, regulile de acces, documentele specifice evidențierii serviciului de pază.
Planul de pază al transportului de bunuri și valori cuprinde: bunurile și valorile de
transportat, condițiile de mediu adecvate naturii și valorilor care se transportă, situația operativă, durata
transportului și mijloacele de transport folosite, variantele de transport și dispozitivul de pază,
consemnul general și particular pentru întreg personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice și de
autoapărare, modul de acțiune în diferite situații.
Agentul de securitate este o persoană destinată să asigure paza și ordinea, conform planurilor
de pază avizate. Agentul de securitate este dotat cu uniformă de serviciu ( în funcție de anotimp și
condițiile de executare a serviciului) și după caz echipament de protecție, baston de cauciuc sau tomfă,
dispozitiv cu substanțe iritant-lacrimogene de mică capacitate, telefon mobil sau radio-telefon portabil.
Dotări ale postului cu documentele specifice serviciului de pază: registrul de procese
verbale, pentru predarea-primirea serviciului, registrul de evidență acces persoane, registrul de
evidență acces autovehicule, registrul de control, registrul unic de control, registrul de evenimente.
Principalii beneficiari: ai serviciilor prestate de societate sunt: instituții publice, servicii
deconcentrate, societăți comerciale private, instituții de învățămînt, primării.
Obiective:
Asigurarea serviciilor de pază la standartele de calitate și prețuri competitive, diversificarea
serviciilor de pază, instruirea permanentă a personalului, monitorizarea continuă a modului cum sunt
îndeplinite obligațiile contractuale, intervenția oportună și calificată în gestionarea evenimentelor.
Servicii de pază umană – Licența I.G.P.R. nr. 1687 / P/ 23.11.2010
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Serviciul de pază și protecție a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor se
execută în conformitate cu prevederile Legii nr. 3333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecției persoanelor modificată și completată și a H.G. nr. 1010 / 2004 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 333 / 2003, în baza contractului de prestări servicii și a planului de
pază, avizat de organul de Poliție.
Planul de pază cuprinde în principal:
*caracteristicile obiectivului păzit în zona respectivă;
*numărul de posturi și amplasarea acestora;
*necesarul de personal pentru pază;
*amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și alarmare;
*consemnul posturilor ( general și particular);
*legăturile și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și
persoanelor;
*modul de acțiune în diferite situații;
*reguli de acces;
*documentele specifice evidențierii serviciului de pază.
Planul de pază se întocmește de specialiștii societății noastre, în colaborare cu reprezentanții
beneficiarului și avizat de organul de poliție competent.
Paza obiectivelor se poate executa prin:
- posturi permanente sau temporare;
- posturi fixe sau mobile;
- posturi neînarmate.
Personalul de pază:
- este atestat profesional;
- îndeplinește condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/ 2003;
- agenții de pază neînarmați sunt testați psihologic anual an;
- anual, efectuaza controlul medical periodic de medicina muncii;
- lunar participă la instructaje de pregătire profesională, ssm, psi, reguli generale de
comportament, conform unor temetici, aprobate de IPJ Cluj;
- periodic, pe cât posibil zilnic, pe timp de zi, este controlat asupra modului în care își
execută serviciul.
Agentul de securitate: este o persoană destinată să asigure paza și ordinea, conform planurilor
de pază avizate. Agentul de securitate este dotat cu:
*uniforma de serviciu ( în funcție de anotimp și condițiile de executare a serviciului ) și după
caz echipament de protecție
*baston de cauciuc sau tomfă
*dispozitiv cu substanțe iritant lacrimogene de mică capacitate
*telefon mobil sau radiotelefon portabil.
Dotări ale postului cu documentele specifice serviciului de pază: registrul de procese
verbale pentru predarea-primirea serviciului, registrul de evidență acces persoane, registrul de evidența
acces autovehicule, registrul de control, registrul unic de control, registrul de evenimente.
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Tarife pentru prestația de pază sunt diferențiate în funcție de natura postului de pază (
permanent, temporar), caracteristicele acestuia, dotările impuse agenților de pază și se pot stabili pe
agent pază/lună, post pază/lună sau tarif orar/agent pază.
Servicii transport valori – Licența I.G.P.R. nr.1687 / P / 2010
Societatea noastră asigură serviciu de transport de valori atât intrajudetean, realizat cu vehicol
special amenajat. Funcție de importanța transportului și gradul de risc, echipajul de insoțire este format
din cel puțin 2 agenți de securitate – un conducător auto si un agent de securitate.
Personalul de pază este avizat și instruit special pentru acest domeniu de activitate.
Planul de pază al transportului de bunuri și valori se întocmește de către beneficiar
împreună cu specialistul societății, cu avizul organului de Poliție și va cuprinde următoarele:
- bunurile și valorile de transportat;
- condițiile de mediu adecvate naturii bunurilor și valorilor care se transportă;
- situția operativă;
- durata transportului și mijloacele de transport folosite;
- variantele de transport și dispozitivul de pază;
- consemnul general și particular pentru întreg personalul implicat;
- dotarea cu mijloace tehnice și de autoapărare;
- modul de acțiune în diferite situații.
Tarifele pentru prestația de pază a transportului de valori se stabilesc în funcție de natura
bunurilor sau a valorilor transportate, ritmicitatea durata și distanța transporturilor.
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