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SC TURAP PROTECTION SRL este o societate cu capital
integral privat care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr.333 din 2003, având ca cod CAEN 8010 Activități de protecție şi gardă.

VIZIUNE
Viziunea noastră asupra securităţii este că aceasta
reprezintă un serviciu de larg consum, absolut
necesar tuturor persoanelor şi companiilor, care
trebuie prestat la standarde maximale de calitate.
Orice rabat de la calitate reprezintă o sursă de risc
asupra integrităţii bunurilor, valorilor şi persoanelor
protejate.

MISIUNE
Misiunea TURAP PROTECTION este de a oferi
clienţilor servicii de cea mai bună calitate, de a ne
adapta rapid schimbărilor şi evoluţiilor din domeniu
prin investiţii în calitatea oamenilor, echipamentelor
şi tehnologiilor de ultimă generaţie.

VALORI
Transparenţă. Comunicăm direct şi deschis cu toţi partenerii noştri.
Unitate. Colaborăm strâns atât cu angajaţii, cât şi cu clienţii noştri
pentru a putea atinge scopul comun al excelenţei în servicii.

Responsabilitate. Acţionăm în mod responsabil pentru a oferi
servicii de calitate.

Adaptabilitate. Suntem flexibili în abordare, pentru a ne plia pe
nevoile clienților.

Progres. Investim permanent în calitatea oamenilor,
echipamentelor şi tehnologiilor.

Societatea activează de puțin timp pe piaţă, dar echipele noastre operaţionale
de management au o experienţă de peste 20 de ani in domeniul securităţii, în
cadrul unora dintre cele mai mari societăţi de profil. Avantajul dumneavoastră
în colaborarea cu o societate tânără îl reprezintă atenția care va este acordată,
deoarece, pentru noi, nu reprezentaţi „încă un client”, ci un client foarte important.
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SC TURAP PROTECTION SRL vă stă la dispoziţie cu
următoarele servicii:

A

PAZĂ UMANĂ

B

SISTEME DE SECURITATE: PROIECTARE, INSTALARE, MENTENANŢĂ ŞI SERVICE TEHNIC

C

PROTECŢIE OBIECTIVE

D

GARDĂ DE CORP

E

SECURITATE LA EVENIMENTE

F

CONSULTANŢĂ PAZĂ ŞI PROTECŢIE

G

CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE URGENŢĂ

H

PROIECTARE, INSTALARE SI MENTENANȚĂ ANTIINCENDIU

A

REALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

A.

PAZĂ UMANĂ

Pază umană a bunurilor şi valorilor cu agenţi de pază dotaţi
corespunzător activităţii pe care o desfăşoară, oferind maxima
protecţie şi securitate în orice situaţie; Agenţii de pază sunt
avizaţi conform Legii nr. 333 din 2003, antrenaţi, pregătiţi şi
dotaţi corespunzător activităţii pe care o desfăşoară, cu staţie
radio emisie-recepţie, spray cu gaz iritant-lacrimogen, tonfă,
telefon mobil. Echipamentul agentului de pază este adaptat
tipului de obiectiv protejat şi solicitărilor clientului. În funcţie
de solicitările beneficiarului, TURAP PROTECTION poate
pune la dispoziţia personalului armament, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare. În situaţii de urgenţă (incendii,
calamităţi), agenţii sunt instruiţi să intervină corespunzător şi
să acorde primul ajutor. Periodic agenţii sunt evaluaţi fizic şi
psihologic de medici specializaţi ai unui cabinet de medicina
muncii, iar pregătirea fizică este asigurată prin antrenamente
asistate de un instructor licenţiat.

INSTALARE ŞI

B. MENTENANȚĂ SISTEME
Instalare şi mentenanță sisteme de detecţie şi alarmare
locală antiefracţie şi la hold-up, sisteme CCTV, interfoane,
video-interfoane, sisteme controlacces, funcţie de solicitări;
Echipamente profesionale de detecţie a efracţiei şi
supraveghere de o calitate superioară:
• Proiectarea şi instalarea sistemelor cu personal
specializat şi autorizat;
• Metode variate de comunicaţie a mesajelor;
• Garanţie pentru sistemele instalate;
• nstructaj de folosire efectuat de persoane abilitate.
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C. PROTECŢIA OBIECTIVELOR
PROTECŢIA OBIECTIVELOR civile şi industriale; Oferim servicii
integrate pentru protecția optimă a obiectivelor. In funcţie de
nevoile clienţilor, serviciile de pază umană sunt completate de
sisteme de alarmare la efracție sau sisteme de alarmare la
incendiu.

D. GARDĂ DE CORP
Gardă de corp pentru persoane cu funcţii deosebite
şi grupuri de persoane VIP; Acest tip de serviciu
cu o prezenţă discretă sau evidentă (în funcţie
de cerinţele dumneavoastră) a agenţilor noştri,
oferă o protecţie deosebită şi dă posibilitatea
clienţilor de a-şi desfăşura activitatea în condiţii
optime. Asigurăm, de asemenea, evaluarea
riscurilor, planificarea traseului, supravegherea,
gestionarea incidentelor, echipă de intervenţie
rapidă, echipaj mobil de escortă.

SECURITATE LA

E. EVENIMENTE

Securitate la evenimente sportive sau artistice. Oferim
servicii integrate pentru asigurarea securităţii la venimente
precum concerte, evenimente sportive şi culturale, lansări
de produse, târguri, expoziţii, petreceri private, etc.
În cadrul evenimentelor se evaluează fiecare aspect ce
ţine de securitate: riscuri, locaţie, anvergură, participanţi şi
probleme speciale şi / sau deosebite. Printre serviciile oferite
de către Compania noastră, menţionăm: managementul
mulţimii, control acces şi ticketing, recepţie, control trafic
şi securitate pentru VIP-uri (garda de corp şi însoțire
coloane auto). Cu scopul de a reduce la minimum toate
riscurile şi de asemenea, pentru a maximiza oportunităţile
unui serviciu de calitate, TURAP PROTECTION foloseşte
personal experimentat, dotat şi antrenat corespunzător.
Prin atitudinea pozitivă dar cu toleranţa 0 în privinţa
comportamentului neadecvat, agenţii de pază asigură
un climat favorabil desfăşurării evenimentelor de mare
amploare

www.turap.ro

CONSULTANŢĂ

F. PAZĂ ŞI PROTECŢIE
Pentru că ştim cât de important este să oferim servicii
personalizate pentru fiecare client în parte şi mai ales
pentru că suntem aici pentru a-i ajuta pe toţi cei care au
nevoie de securitate şi pază, serviciul de „Consultanţă” vine
în întâmpinarea celor care trimit Cereri de Ofertă, respectiv
celor care compun Caiete de Sarcini.

O parte din avantaje sunt :
• Analizarea profesională a obiectivului indicat, din punct de vedere al protecţiei
necesare;
• Oferirea de soluţii optime în vederea alcătuirii unei cereri de ofertă, în funcţie
de specificul obiectivului;
• Posibilitatea de a genera Caiete de Sarcini şi /sau Cereri de Ofertă care să
includă toate elementele necesare în vederea unei corecte selectări a ofertelor
de servicii;
• Analizarea ofertelor de servicii în cunoştinţă de cauză şi nu doar după
specificaţiile oferite de către potenţialul client;
• Posibilitatea de a compara oferte similare.

G. CONSULTANŢĂ
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE URGENŢĂ
evaluarea riscului de incendiu, verificarea respectării
avizelor şi autorizațiilor de prevenire si stingere a incendiilor,
reprezentare in faţa autoritarilor, redactarea și prezența
semnalisticii de alertare specifice mijlocului de intervenție,
existența picheților PSI exteriori cu toate dotările necesare
specificului obiectivului și prevăzute de lege.

PROIECTARE, INSTALARE

H. SI MENTENANȚĂ

PROIECTARE, INSTALARE SI MENTENANȚĂ sisteme de
detecție, alarmare și stingere a incendiilor Proiectare
/ instalare / mentenanță sisteme stingere incendiu cu
instalații tip sprinkler, mentenanță sistem pompare,
grup ACS, bazine apă, asigurarea mijloacelor tehnice de
prevenire și stingere a incendiilor (stingătoare, pichete
PSI, furtune, țevi refulare, chei hidranți, accesorii și
alte mijloace de apărare împotriva incendiilor), service
stingătoare.

REALIZARE DOCUMENTAȚIE

I. TEHNICĂ

REALIZARE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ privind apărarea
împotriva incendiilor.
Întocmirea Planurilor de Evacuare, Planurilor de Intervenție
(in caz de cutremur, de incendiu, de inundații, de atac
terorist), Fise de Obiectiv, instrucțiuni de apărare împotriva
incendiilor și atribuții ale salariaților la locul de muncă,
semnalistică format A4 color printată pe material plastic,
consultanta în vederea obținerii Autorizației de Securitate
la Incendiu, evaluarea Riscurilor de Incendiu / realizare
Scenariu de Siguranță la Foc.
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OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIA

SEDIUL

PLAN DE EVACUARE
A PERSOANELOR/BUNURILOR
ÎN CAZ DE INCENDIU

• Nu utilizaţi liftul

TEL/FAX:

PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL

ATACAŢI FOCUL CU STINGATOARELE

ÎNCHIDEŢI SAU ÎNTRERUPEŢI

PROFILUL DE ACTIVITATE

ANUNŢAŢI INCEDIUL LA
POMPIERI

ÎN MEDIUL DE FUM RESPIRAŢI CÂT
MAI APROAPE DE SOL

FOLOSIŢI HIDRANTUL DE INCENDIU

• Nu reveniţi la locul
incendiului
Echipele de salvare-evacuare
Salvare persoane
Schimbul I
Schimbul II

Mijloace tehnice de alarmare/
alertare a personalului de la locul
de muncă

a) Apel unic de urgenţă:

EVACUARE
• Urmaţi indicatoarele
de evacuare

112

b) Tel. SPSU:
c) Tel. conducătorului
locului de muncă:

Schimbul I

Salvare persoane
Schimbul II În afara programului

0745993855

d) Tel. director/administrator:

Prezenţa la locul de adunare

e) Sisteme de alarmare proprii:
-detectoare

da

-butoane de semnalizare

da

-dispozitive acustice

da

-telefon, interfoane, etc

da

Ordinea de evacuare

SERVICIUL PRIVAT PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ 0745993855
COMPANIE GAZ:
COMPANIE
ELECTRICITATE:

Număr de niveluri
Nr. maxim de persoane

LEGENDĂ/CONVENTIONAL SIGNS
H

HIDRANT EXTERIOR
EXTERNAL HIDRANT

H

HIDRANT INTERIOR
INTERNAL HIDRANT
TABLOU ELECTRIC
ELECTRIC PANEL

S

INSTALAŢIE FIXĂ DE STINGERE
EXTIGUISHER INSTALATION

S/D/G/Sp/A/Ab

MIJLOC DE ALARMARE LOCALĂ
LOCAL FIRE ALARM

V

TRAPĂ DE EVACUARE FUM
SMOKE EVACUATION TRAP
SENS DE EVACUARE
EVACUATION WAY
ROBINET PRINCIPAL
MAIN TAP

A/G/AC/Ab

STINGĂTOR TRANSPORTABIL
MOBILE EXTINGUISHER

P/A/G/Sp/SM

STINGĂTOR PORTABIL
PORTABLE EXTINGUISHER

LOCUL ÎN
CARE TE AFLI
WHERE YOU ARE

P/A/G/Sp/SM

SIMBOLURI: Hidrant Sprinkler Drencer Gaz (CO2) Spumă Apă AC aer comprimat Pulbere Abur
Tipuri de bunuri/cantitatea

Materiale necesare evacuării
Nr. Loc amplasare
Mijloace de iluminat
mobile
Mijloace transport
Materiale auxiliare
Măsuri de siguranţă

Substanţe periculoase/caracteristici

Responsabil PSI

Adresă: Str. Fabricii nr. 1, Afumați, Ilfov
Tel/Fax: 031.405.37.06
E-mail: office@turap.ro
www.turap.ro

