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CE VĂ OFERIM?
siguranţa că bunurile şi viaţa dumneavoastră sunt protejate!
siguranţa că i-aţi ales pe cei mai buni să vă apere în caz de nevoie!
siguranţa că vă vom depăşi aşteptările!
Conştienţi că oricui i se poate întâmpla să se afle într-o situaţie de pericol (panică, efracţie).
Tu la cine apelezi dacă cineva îţi forţează uşa de la intrare şi vrea să intre peste tine în casă?
Sau ce măsuri îţi iei pentru a nu-ţi fi furate / distruse bunurile, cât timp eşti plecat de
acasă?Oferta noastră de servicii acoperă integral nevoile de securitate atât ale persoanelor
fizice, cât şi ale celor juridice.
Să comunici o atitudine, să ştii ce înseamnă profesionalismul, să fii prompt,
să dai dovadă de seriozitate, de onestitate şi să găseşti echilibrul dintre forţa
fizică şi cea psihică. Aceasta este Definiţia Siguranţei aşa cum o înţelegem
noi, cei de la SCUT PROTECT.

În ce constă?
Prin serviciu de pază se înţelege, conform art. 20 (5) din Legea 333/2003:
a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni
producătoare de pagube materiale;
c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o
pagubă;
d) paza proprietăţii industriale;
e) paza mediului înconjurător;
f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul
activităţii de pază.

Pentru cine este destinat acest serviciu?
Conform art. 2 (1)din Legea 333/2003, „societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social,
precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi,
sunt obligate sa asigure paza acestora”.
Aşadar, serviciul de pază cu agent este destinat preponderent:
Societăţilor comerciale, fie pentru spaţiile cu circuit închis (sedii, birouri, hale industriale, parcuri auto
etc.), fie pentru cele destinate publicului larg (showroom-uri, magazine, supermarketuri, mall-uri,
cinematografe, farmacii etc.);
Hotelurilor, pensiunilor;
Şantierelor de construcţii;
Sucursalelor bancare;
Ansamblurilor rezidenţiale;
Obiectivelor militare (cf. Normei 13/2008);
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Instituţiilor publice;
Unităţilor de învăţământ private sau publice;

Dotarea agenţilor de pază SCUT PROTECT
În concordanţă cu art. 42-46 din Legea 333/2003, agenţii de pază sunt dotaţi cu:
uniforma tip, adecvată sezonului, inscripţionată cu sigla SCUT PROTECT;
echipament de protecţie;
ecuson de identificare (numele, prenumele agentului şi sigla SCUT PROTECT);
baston de cauciuc sau tomfă;
pulverizator iritant-lacrimogen de capacitate mică;
detector metale(numai la solicitarea beneficiarilor);
lanternă, fluier;
dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”;
mijloace de comunicare, telefon mobil, staţie radio (în funcţie de misiune);
arme letale de pază şi apărare / arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi
în condiţiile legii).

De ce să alegeţi serviciul de pază oferit de SCUT PROTECT?
Pentru că:
avem cea mai relevantă experienţă în domeniu, SCUT PROTECT fiind pregătită în orice moment să
facă faţă oricărei solicitări;
agenţii de pază SCUT PROTECT sunt atent selecţionaţi şi foarte bine instruiţi, antrenaţi şi cu experienţă
în domeniu:
deţin atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesională şi avizului
poliţiei pentru portarmă;
au pregătire fizică buna (forţă, rezistenţă, viteză de reacţie etc.);
au pregătire tactică, psiho-morală, buni cunoscători ai diverselor categorii de arme;
comunică respectuos, dar ferm, foarte buni conducători auto, fizic plăcut;
cunosc foarte bine procedeele necesare supravieţuirii în condiţii grele.
agenţii de pază SCUT PROTECT sunt sprijiniţi la nevoie de echipajele mobile de intervenţie rapidă;

Oferta de preţ:
Tariful pentru serviciul de pază cu agent se calculează în funcţie de gradul de risc şi valoarea bunurilor
supravegheate, numărul de posturi solicitate şi numărul de ore efectuate pentru asigurarea pazei la
obiectivul solicitat. Preţul acestui serviciu efectuat de SCUT PROTECT se calculează în funcţie de:
atribuţiile agentului prin consemn particular;
cerinţele speciale ale beneficiarului (referitoare la dotarea agentului, profilul lui fizionomic,etc.).
Se acordă discount în funcţie de valoarea contractului, numărul de posturi (obiective) ale clientului ş.a.
Pentru o ofertă dedicată, sunaţi-ne la: 0745.790.622; 0764.492.711 sau trimiteţi-ne solicitarea
dumneavoastră la adresele de e-mail office@scutprotect.ro , vcrcristian@scutprotect.ro .

