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S.C. FENTIM PROTECT S.R.L. 

SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECȚIE 

 

FENTIM PROTECT este societate abilitată să presteze servicii de prevenire și 

protecție în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Societatea face parte din 

grupul FENPROTECT, astfel putând asigura servicii complete în 3 domenii: 

securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor (Situații de Urgență) și 

ISCIR. 

 

Serviciul extern de prevenire și protecție are sediul social în Oradea, Str. Ecaterina 

Teodoroiu Nr.42, ap. 3 jud. Bihor, desfășurând activitatea în general pe teritoriul 

județului Bihor, dar fiind într-o continuă dezvoltare avem un potențial crescut pentru 

o acoperire regională. 

 

Având o echipă dinamică și de succes suntem orientați spre clienți, astfel ne-am 

angajat pentru asigurarea locurilor de muncă sigure și sănătoase pentru lucrători și 

astfel dorim să creem siguranța partenerilor noștri. 

 

MISIUNEA NOASTRĂ 

Este de a ușura activitatea angajatorilor (persoane juridice sau fizice) prin preluarea 

de pe umerii lor a unor sarcini din domeniul securității și sănătății în muncă, situații 

de urgență și ISCIR. 

Pe lângă serviciile de bază oferite, asigurăm gratuit soluții rapide angajatorilor cu 

privire la dificultățile constatate, asigurând servicii conexe asigurate de colaboratorii 

noștri. 

Calitatea pentru noi înseamnă următoarele: 

•   Fiabilitate: executarea fiabilă și exactă a sarcinilor efectuate 
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•   Încredere: profesionalismul personalului propriu, formare continuă și  

amabilitate 

•   Empatia: grija și atenția față de clienți 

•   Acțiune rapidă: informarea permanentă a clienților, răspuns rapid la solicitări 

 

SERVICII DE ELECTROSECURITATE 

S.C. FENTIM PROTECT S.R.L. își asumă o mare responsabilitate pentru viața, 

sănătatea și siguranța utilizatorilor. Din aceste considerente utilizează instrumente 

concepute special pentru testarea siguranței echipamentelor electrice. 

Efectuăm verificarea inițială și periodică a echipamentelor de muncă electrice pentru 

depistarea în timp util a defectelor de izolație și a curenților de scurgere, pentru a 

preveni electrocutarea prin atingere indirectă. 

 

 

SERVICII ISCIR 

Dacă dețineți echipamente de ridicat, aparate consumatoare de combustibil și/sau 

instalații sub presiune, atunci trebuie să le înregistrați la ISCIR, să țineți evidența 

centralizatoare a acestora și să asigurați un operator RSVTI. Vă oferim servicii de 

Operator RSVTI: Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a 

Instalațiilor. 

 

SERVICII DE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Vă oferim servicii de organizare a apărării împotriva incendiilor. Elaborăm 

documentele specifice activității cum ar fi: actele de autoritate, evidențele și  

rapoartele, instrucțiunile specifice și efectuăm instruirea teoretică și practică a 

lucrătorilor, respectiv consilierea angajatorului. 
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Pentru detalii și oferte vă rugăm să vizitați site-ul www.fenprotect.ro 
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