
                                                         

 

PREZENTARE   SERVICII  

 

 

S.C. SECURITEX INTELLIGENCE SERVICES S.R.L., cu sediul 

in Str. Motilor, Nr. 15 A, Sect. 3, Bucuresti, C.U.I. RO 34135967 este o societate comerciala privata, 

cu capital integral romanesc, specializata in  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, insotire si transport 

valori, persoane, exploatarea mijloacelor tehnice antiefractie, interventie rapida in caz de eveniment, 

activitati de investigatie  si protectie a  persoanelor. 

            SECURITEX  este o companie  moderna, construita pe principii solide, ce doreste       o 
abordare profesionista a pietei romanesti de profil. 

                Pentru acest deziderat compania  nostra vine in intampinarea dumneavoastra cu o gama 
larga de servicii de securitate , menite sa satisfaca cele mai exigente cerinte. 
         La realizarea acestor produse, am urmarit atragerea clientilor prin servicii intergrate de 
securitate in concordanta cu optimizarea costurilor si sporirea gradului de eficienta al 
sistemelor de paza. 
         Din dorinta de a contribui la dezvoltarea afacerii dumneavoastra in conditii de protectie si     

siguranta  va supunem atentiei oferta de servicii integrate si complexe de paza umana si nu numai la 

standarde inalte, dupa cum urmeaza: 

➢ ACORDAREA DE CONSULTANTA DE SPECIALITATE IN MATERIE DE PAZA SI SECURITATE. 
➢ ACORDAREA DE CONSULTANTA DE SPECIALITATE pentru probleme de PSI. 
➢ EFECTUAREA DE STUDII DE RISC PENTRU OBIECTIVE, BUNURI SI PERSOANE prin 

specialistii nostri. 
➢ REALIZAREA DE DISPOZITIVE DE SUPRAVEGHERE, PROTECTIE SI PAZA SPECIALIZATA 

(control acces, paza si supraveghere, dispecerat, inspectie, patrula si interventie )  
➢ INTERVENTIE AUTO RAPIDA  
➢ GARZI DE CORP LA STANDARDE OCCIDENTALE prin agenti special antrenati si cu 

experienta pentru astfel de situatii. 
 

 

 

 



                                                         
 

Mentionam ca S.C. SECURITEX INTELLIGENCE SERVICES S.R.L  este autorizata de 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI 

ROMANE, DIRECTIA POLITIEI DE ORDINE PUBLICA, in conformitate cu prevederile Legii 

333/2003 si a Ordonantei de Guvern nr.301/2012 sa presteze tipurile de servicii mai sus enumerate sub 

Licenta de functionare Nr. 2682/P/14.09.2015. 

 

 DESCRIEREA SERVICIILOR DE PAZA PENTRU OBIECTIVE CU PAZA 

UMANA SI SISTEM VIDEO INTEGRAT 
 

 
Serviciul de paza umana va fi asigurat la cel mai inalt standard de profesionalism, agentul de paza  

indeplinind astfel mai multe functii si atributii, printre care: 

 

- functia de control - acces la intrarea in obiectiv; 

- functia de prevenire si identificare a situatiilor conflictuale si impiedicarea escaladarii 

acestora; 

- functia de informare atat pentru vizitatori (clienti), cat si pentru beneficiarii serviciului de 

paza; 

- intocmirea de rapoarte de activitate zilnice, saptamanale sau lunare si procese verbale pentru 

eventualele incidente; 

- asigurarea unui climat sigur si propice desfasurarii activitatilor specifice in obiectiv; 

     

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII SI A SERVICIILOR DE SECURITATE IN 

CADRUL OBIECTIVELOR CU PAZA UMANA ASIGURATA DE 

COMPANIA NOASTRA 
 

 Scopul acţiunii agenţilor de pază si al sistemului de securitate integrat este 

oprirea cauzelor oricărui eveniment de patrundere frauduloasa, furt sau chiar atac 

terorist. 

Cunoaşterea în detaliu a obiectivului şi stabilirea fiecarei miscări a agenţilor de 

pază va determina o acţiune unitară de prindere şi imobilizare a infractorilor. 

Orice modificare efectuată în cadrul obiectivului sau a dispozitivului de pază, 

care ar putea influenţa desfăşurarea acţiunilor agentilor de paza, va impune  

modificarea concepţiei de desfasurare a actiunilor operative. 

 



                                                         

 

De asemenea, vom stabili gradul de risc al obiectivului ţinânde-se  cont de 

factorii care-l influenţează, dintre aceştia amintim: 

- creşterea traficului de persoane în obiectiv sau în zona din jurul acestuia prin 
aducerea de materiale in incinta santierului. 

- executarea unor lucrări în obiectiv  la care participă personal din afara societătii; 
- executarea unor transporturi speciale; 
- apariţia unor stări conflictuale; 
- întreruperi în sistemul de alimentare cu energie electrică; 
- producerea unor calamităţi naturale,patrundere frauduloasa sau atac terorist. 

 

Funcţie de perioadele de timp în care riscul producerii unor infracţiuni poate 

creşte ( activitate intensa in obiectiv in preajma sarbatorilor, activitati de constructii in 

obiectiv etc. ), se vor dispune măsuri de contracarare a acestora, prin prezenţa în 

zona obiectivului a echipei mobile de intervenţie . 

La stabilirea variantelor de acţiune a agenţilor de pază se va avea în vedere 

caracterul preventiv al acestora. 

Vom monta un sistem video care sa asigure intrarea in obiectiv si transmiterea 

imaginilor in timp real in dispeceratul SECURITEX prin conexiune la internet, sau 

daca exista deja un sistem de camere video in obiectiv, il putem monitoriza 24 de 

ore din 24 fara costuri suplimentare. 

 

 Legitimarea si stabilirea identitatii persoanelor 

 Verificarea se face prin urmatoarele metode: 

- agentii de securitate vor beneficia de o lista intocmita in prealabil de catre 
reprezentantii beneficiarului cu furnizorii si angajatii proprii. 

- verificarea actelor de identitate ale persoanelor, respectiv buletinul de 
identitate(C.I.), care se va efectua strict in aria de acoperire a sistemului 
video.( daca specificul situatiei din obiectiv o impune ) 

- verificarea unor documente oficiale prevazute cu fotografie ca: legitimatia de 
serviciu, badge de acces, etc ; 

- stabilirea datelor de identitate ale persoanei (nume, prenume, domiciliu, 
resedinta, loc de munca). 
 
 



                                                         

 
 

- Pastrarea legaturii permanente cu reprezentantul Beneficiarului privind 
accesul furnizorilor in obiectiv prin mijloace tehnice ( statie emisie-receptie 
sau telefon  

- Trecerea datelor intr-un registru special de control acces persoane. 
- In cazuri exceptionale si in functie de solicitari se va proceda la control 

corporal si al imbracamintii. ( daca nu exista o incapere speciala destinata 
acestui scop, legislatia nu permite acest fel de control ) 

Controlul minutios al mijloacelor de transport si al materialelor/marfurilor ce 
urmeaza a intra in obiectiv : 

- Metodele folosite si  pe care le consideram optime pentru nivelul de risc al 
obiectivuluisunt: 

 detectarea armelor la purtător prin detectarea metalelor cu ajutorul 
detectoarelor de metale portabile ( se vor controla in acest fel numai 

persoanele ce prezinta suspiciuni prin modul de comportament, limbaj sau 
imbracaminte.) 
 Inspecţia  prin analiza fundului autovehiculelor cu ajutorul unor 

instrumenteoptice(oglinzi) 
Verificarea amanuntita a habitaclului autovehiculului, a motorului  si a 

materialelor transportate, inclusiv a devizului obligatoriu de insotire a 
marfii acolo unde este cazul, care se va efectua strict in aria de acoperire a 
sistemului video. 

 

În situaţii deosebite, cum ar fi tentativa de pătrundere în forţă, atacul armat, 

vandalismul, incendii, explozii, inundaţii sau alte calamităţi, agenţii de pază actionează 

potrivit consemnului stabilit in Planul de Paza al obiectivului. 

Semnalul de alarmare in cazul producerii unui eveniment care pune in pericol 

securitatea obiectivului este dat de seful turei de paza  care este in serviciu, prin  

procedura prevazuta in consemnul particular al posturilor. 

În situaţii deosebite cum ar fi tentativa de pătrundere în forţă, vandalism sau atac armat, 
agenţii de pază vor proceda astfel : 

- asigură integritatea angajaţilor şi a produselor, evitând contactul acestora cu 

agresoriişi încearcă îndepărtarea sau reţinerea acestora ; 

- în momentul producerii evenimentului, agentul de pază va anunţa imediat şeful 

de tură şi dispeceratul care va anunţa imediat Dispeceratul SECURITEX 

pentru alarmarea echipei de intervenţie  

 



                                                         

 

- se anunţă Sectia de Poliţie şi după caz, salvarea sau pompierii, iar la sosirea 

acestora se dă concursul pentru restabilirea ordinii şi legalităţii şi acordarea 

ajutorului persoanelor afectate. 

In caz de  atac terorist 

În această situaţie şeful de obiectiv  sau şeful turei de pază acţioneaza astfel: 

➢ anunta echipa de interventie si dispeceratul SECURITEX  
➢ evalueaza rapid situatia, tinand seama de posibilitatea existentei unei 

diversiuni in vederea inducerii in eroare asupra locului real ce urmeaza a fi 
lovit; 

➢ contactează imediat managerul de securitate  al obiectivului şi Directorul de 
pază, cărora le prezintă pe scurt evaluarea preliminara a situaţiei (locul 
atacului, efectivele şi dotarea tehnica a atacurilor); 

➢ contactează rapid: 
- Secţia  de Poliţie in raza careia se afla obiectivul 

- Dispeceratul central al Politiei  

- Salvarea, în cazul în care exista răniţi; 

- Pompierii, în cazul existenţei unui incendiu; 

- foloseşte eficient tehnicile de luptă specifice în vederea contracarării 

atacului  terorist; 

➢ participă la acţiunea operativă a echipei de intervenţie rapidă şi a celorlalte 
forţe ce intervin în sprijinul obiectivului; 

➢ în momentul acţiunii echipei de intervenţie are obligaţia de a delimita strict 
grupul de infractori, faţă de persoanele neimplicate în accident; 

➢ semnalizeaza conform indicativelor de alarmare, incheierea alarmei; 
➢ intocmeste Raportul de eveniment si consemneaza acţiunea desfăşurată in 

Registrul de  evenimente, specificand ora, locul, numarul atacurilor, modul de 
acţiune şi măsurile întrprinse de către personalul de pază.  

 
Normele legislative dupa care ne conducem activitatea sunt urmatoarele : 

 
1. Legea 333/2003 – privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
       persoanelor 
2.  HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice şi documentelor  

 



                                                         

 prevăzute la art. 69 din Legea 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor. 

3.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2005 pentru modificarea lit. h) a art.17 
din Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea 
şi   

 completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi  
 protecţia persoanelor. 
4.  Legea 295 / 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 
5.  HG 130 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 
6.  Legea 90 / 12.07.1996 “Legea protecţiei muncii’’. 
7.  Norme generale de protecţia muncii - 2002 
8.  Ordinul Ministrului MMPS nr. 187 din 15.04.1998 privind aprobarea 
“Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate 
în Muncă”. 
9.  Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea “Normelor generale  
         de prevenire şi stingere a incendiilor”. 
10.   Codul muncii 
11.   Legea 545/2004 privind atacurile teroriste. 

 

 

Agentii de paza sunt testati si instruiti periodic atat pentru indeplinirea 

serviciului de paza, cat si pentru respectarea normelor de calitate si securitate in 

munca. Sunt dotati cu tot echipamentul necesar pentru indeplinirea sarcinilor de 

serviciu in cele mai bune conditii (echipament distinctiv si de protectie, tomfa, 

spray iritant-lacrimogen, telefon de serviciu, statie emisie-receptie, lanterna).  Au 

carnete de instructaj periodic pentru securitatea, sanatatea in munca si situatii de 

urgenta.  

 
PORTOFOLIU : Sitraco Center, Ambasada Israel, Doamna Ghica Plaza, Rocar, Republica, 

Romprim, Electroaparataj, Baumax Bucuresti, Chitila, Pitesti, Urdel Energy, Silurus Green,Miano, 

Tecnology, Solar Energy ,Ayash Center, Tab Construct, EuroHabitat, , Provus Provider, Conim, Baxcom, 

Newbridge Partners, Atlas Solaris, Synergy Construct, Timea Investment, Mvk Trade, resedinte private si 

diplomatice. 

 

 

 

 

 


