
SC Black Team Escort SRL 

Sediul social: Constanta, str.Mercur, nr.13, jud.Constanta  

Oficiul Registrului Comerţului: J13/1112/2011 

Cod Unic de Înregistrare: RO 28459683 

Oferta de servicii de securitate 

Societatea comercială Black Team Escort SRL, afiliată la Patronatul Societăţilor de 

Securitate, îşi desfăşoară activitatea în baza Legii numărul 31/1990 privind societăţile comerciale, 

Legea numărul 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor şi protecţia persoanelor, precum şi a 

celorlalte prevederi legale în vigoare, sub  Licenţa de funcţionare 1858/P/2011 si Licenţa 

de funcţionare 2715/T/2013,  eliberate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române – 

Direcţia de Ordine Publică.  

Prin serviciile pe care le prestează în domeniul pazei obiectivelor, valorilor, precum şi a 

protecţiei persoanelor, societatea noastră vă propune soluţii eficiente pentru ca viaţa, averea 

personală, familia, afacerile dumneavoastră şi bunurile pentru care sunteţi răspunzător în 

activitatea profesională să fie în siguranţă. 

SC Black Team Escort SRL vă asigură, la un înalt nivel calitativ, următoarele servicii: 

- paza şi supravegherea obiectivelor economice de orice profil, a instituţiilor, şantierelor de

construcţii, depozitelor, conductelor magistrale de transport, terenurilor sau altor obiective

deţinute sau operate de persoane fizice şi juridice;

- consultanţă şi consiliere privind paza obiectivelor şi a bunurilor, precum şi consultanţă de

securitate a  proprietăţii intelectuale şi a informaţiilor nedestinate publicităţii;

- transport în condiţii de maximă siguranţă a valorilor, precum şi servicii de manipulare

de numerar pentru bănci, casino-uri, benzinării sau alte obiective economice;

- instalarea de sisteme antiefracţie în spaţii rezidenţiale sau comerciale, împreună cu

monitorizarea acestora şi intervenţia în eventualitatea unei efracţii sau a altor pericole;

- securitate privată a persoanelor, prin gărzi de corp pregătite să facă faţă oricăror pericole;

- controlul accesului în incinta instituţiilor, reşedinţelor, sediilor firmelor sau, după caz, pe

traseele mijloacelor de transport;

- asigurarea securităţii şi a ordinii în cadrul evenimentelor speciale sau manifestaţiilor

sportive.
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Printre principalii beneficiari ai companiei se numără: 

 S.C. DAKOLA  DISTRIBUTION S.A.  Constanta; 

 S.C. ABC VAL S.R.L. Constanta; 

 S.C. TRC SANTOS S.R.L. Constanta; 

 S.C. PRODCOM S.R.L. Constanta; 

 S.C. ENERGOBIT S.A. Constanta; 

 S.C. PETROCONST S.A. Constanta; 

 S.C. WESTHOUSE GROUP  S.A. Bucuresti; 

 Complex sportiv si de agrement „TRAIAN” Constanta; 

 S.C. NEW-YORKER CUSTOMERS S.R.L. (CITY MALL Constanta); 

 Liceul TRAIAN,  Scolile Generale nr.7, nr. 12 , nr.29 Constanta; 

 S.C. STOCK HOUSE GRAND BAZAR CONCEPT S.R.L. Arad, Pitesti, Bacau; 

 S.C. AGRARIA NORD S.R.L. Botosani; 

 S.C. ARLAND S.R.L. Botosani; 

 S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. Siret si Radauti; 

 S.C. MULTIAGRA S.R.L. Vlasinesti, Botosani; 

 S.C. ALBALACT S.A. Alba; 

 S.C. STRABAG ROMANIA S.A. Bucuresti; 

 S.C. GLASS DESIGN GROUP S.R.L. Bucuresti; 

 S.C. ARBOR CORPORATION S.R.L. Bucuresti; 

 S.C. ULTRAMED PHARMA S.R.L. Ilfov; 

 S.C. STEEL MET S.R.L. Bucuresti; 

 S.C. GREAT ATLANTIC IMPEX S.R.L. Bucuresti; 

 S.C. BLAXY PREMIUM RESORT & HOTEL S.A.; 

 VERANDA MALL SHOP & STAY - ''BUCUR OBOR''. 



Costuri: 

a) Paza cu agent securitate :   12 lei/ora + TVA pt.posturi permanente;

 14 lei/ora + TVA pt.posturi temporare. 

 Aceste tarife sunt minime si pot creste, in functie de caracteristicile obiectivului pazit (numar 
posturi, complexitatea specificului obiectivului, pregatirea si calificarea agentilor de paza etc.).   

b) Monitorizare si interventie :  de la 150 lei +TVA/ luna calendaristica.

  Aceste tarife sunt minime si pot creste, in functie de caracteristicile obiectivului pazit 
(numar  posturi, complexitatea specificului obiectivului, pregatirea si calificarea agentilor de 
paza etc.). 

Personalul desemnat să execute serviciile pe care le oferim este testat psihologic şi 

medical, avizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi instruit de către specialişti, 

alături de organele de poliţie, în funcţie de cererile şi necesităţile beneficiarului.  

În eventualitatea unei pagube produse beneficiarului, terţilor sau mediului, rezultată din 

neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor personalului propriu, beneficiarului i se rambur-

sează valoarea totală a daunelor, societatea noastră având încheiată o poliţă specială de asigurare 

cu Societatea de Asigurare ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. in valoare de 100.000 

euro. Totodată, societatea noastră colaborează cu organele de poliţie, jandarmi şi formaţiunile de 

pompieri, atestând bunele relaţii cu instituţiile specializate ale statului. 

Pentru toate activităţile desfăşurate în colaborarea cu beneficiarii, societatea noastră 

asigură acestora confidenţialitate deplină asupra demersurilor necesare activităţii şi protecţia 

informaţiilor asupra bunurilor şi valorilor.     

În final, orice răspuns la prezenta ofertă ne onorează. Opţiunea Dumneavoastră pentru un 

anumit serviciu enumerat mai sus va fi tratata cu rapiditate şi profesionalism.  

În cazul în care aveţi întrebări legate de anumite servicii, nu ezitaţi să ne contactaţi.  


