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Societatea comerciala ROMGUARD PROTECT  a fost infiintata in anul
2003 reprezentand noua forma comerciala a societatii ROMGUARD SECURITY 
infiintata in anul 1993. Experienta acumulata in cei douazeci si doi ani de 
activitate ne propulseaza in topul firmelor de prestigiu din domeniu. 

Noile tendinte in domeniu si concurenta din ce in ce mai acerba ne 
impune sa folosim tehnologie de ultima generatie, agreata de Uniunea
Europeana, selectia personalului facandu-se foarte riguros, fiind una dintre
putinele societati in care exista o limita de varsta la angajare (50 ani), toate
acestea pentru a putea fi competitivi si pentru a va putea oferii increderea de 
care aveti nevoie prin colaborearea cu societatea noastra.

Romguard Security - este o firma de securitate cu specializari
multiple, putand oferii servicii adresate centrelor comerciale,institutiilor
bancare, magazinelor, resedintelor si zonelor industriale.
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Romguard Security a câştigat in timp pe piaţa de profil, o excelentă 
reputaţie ca angajator, oferind unele din  cele mai bune conditii de munca si 
de dezvoltare profesionala fiind in deplin  acord cu cele mai exigente cerinţe 
ale codului de disciplina in munca si mai ales a legislatiei specifice din 
domeniul pazei şi protecţiei prin colaboarea cu organele abilitate ale statului.

Romguard Security întreţine şi dezvoltă transparent o permanentă 
relatie de colaborare cu autorităţile locale şi de profil din aria teritorială a 
obiectivelor protejate, pentru cea mai bună reprezentare a intereselor 
clienţilor săi.

Romguard Security este o companie specializata in servicii de 
securitate complete care opereaza la nivel national. 

.



2. LICENTA



3. SERVICII (a)
Romguard Security ofera o gama completa a serviciilor de securitate:

- Analize de risc si investigatie a proprietatii;
- Monitorizarea personalului de paza;
- Elaborarea de metode şi proceduri de securitate;
- Body Guard (incluzând servicii de protocol: preluare, transport, rezervari

transaltori,    personal de insotire si garda de corp precum si masuri
de anticipare, prevenire si evacuare rapida in caz de pericol);

- Paza umana si canina;
- Interventie rapida;
- Transport valori;
- Servicii tehnice;
- Organizare de evenimente.



3. SERVICII (b)
Oferind serviciile de analiza de risc si investigare a proprietatii,

Romguard Security pune la dispozitia beneficiarilor, prin intalnirile tematice
sau ori de cate ori este cazul, informatii si solutii menite sa elimine toate
pericolele la care dumneavoastra sau proprietatea dumneavoastra sunteti
expus prin descoperirea de puncte vulnerabile, angajati cu comportament
indoielnic, etc.

Monitorizarea proprie a personalului este o regula a Romguard
Security menita sa imbunatateasca in mod constant pregatirea profesionala a
angajatilor si totodata sa previna neplacerile cauzate de un comportament
neadecvat a personalului de paza incluzand si tehnologia Active Guard
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3. SERVICII (c)
Elaborarea procedurilor de securitate este o caracteristica specifica

companiilor de paza cuprinzand utilizarea documentatiei specifice si
proceduri reglementate prin cadru legal.

Serviciul de pază umană si canina, pentru protecţia persoanelor,
obiectivelor, bunurilor şi valorilor, presupune prevenirea intrarilor prin
efractie, a vandalismelor sau a abuzurilor in incinta proprietatii pazite, acest
lucru fiind posibil prin asigurarea de personal calificat si specializat in servicii
de paza si protectie umana. Personalul are in dotare echipament adaptat
specificului obiectivului.

Interventia rapida se realizeaza prin echipe specializate dotate cu
statii de emise receptie, telefoane mobile, tomfe, spray –uri lacrimogene si
arme de foc daca este cazul si intervin gradual in functie de intensitatea
incidentului asigurand sprijinul agentilor de paza.
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3. SERVICII (d)

Serviciul de interventie rapida este realizat prin echipe de interventie
specializate si atestate a caror activitate este direct legata de sistemele de
alarma si monitorizare si a dispeceratului dotat cu tehnologie de ultima
generatie, toate acestea reusind sa confere un plus de calitate serviciilor
oferite.

Calitatea serviciilor noastre are deasemenea si o bună gestionare a

planului de organizare, a planului de pregătire şi o atentă selecţie a
resurselor umane.
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4. ASIGURARE
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5.PORTOFOLIU

RETEAUA DE MAGAZINE ACCESORIZE

Colaborare incepand in anul 2009 pana in prezent

RETEAUA DE MAGAZINE LEGO 
Colaborare incepand din anul 2015 pana in prezent
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5.PORTOFOLIU

GAP ROMANIA

Colaborare incepand in anul 2010 pana in 2012

RIO BUCOVINA
Colaborare incepand din anul 2007 pana in 2011
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5.PORTOFOLIU

RETEAUA NIDERA ROMANIA

Colaboarare incepand in anul 2010 pana in prezent

AGRICOVER ROMANIA  
Colaborare incepand din anul 2015 pana in prezent
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5.PORTOFOLIU

ANSAMBLUL REZIDENTIAL EMINESCU VIEW

Colaborare incepand in anul 2010 pana in prezent

GRUPUL REWE 
Colaborare incepand din anul 2012 pana in prezent
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5.PORTOFOLIU

ORGANIZATIA UMANITARA CONCORDIA 

Colaborare incepand in anul 2010 pana in prezent

GRUPUL ELMEC ROMANIA
Colaborare incepand din anul 2012 pana in 2014
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Cu speranta ca oferta noastra de servicii cumulata cu experienta
pe care o avem in domeniu vin in ajutorul si dorintele dumneavoastra
va rugam sa ne contactati. 

Bucuresti str Matache Dobrescu nr 7


