
DE CE NOI? 

• Avem experiență în domeniu, cu clienți mulțumiți, care includ: reședințe
particulare/ cartiere rezidențiale, bănci, magazine, instituții publice – inclusiv
școli –, farmacii, hoteluri, cazinouri, case de pariuri și companii multinaționale.

• Cu acoperire la nivel național, Guard One oferă outsourcing complet de
securitate, astfel încât dumneavoastră să vă puteți concentra asupra
activităților personale sau profesionale.

• Aplicăm un proces riguros de selecție și de antrenare a agenților de pază,
care sunt pregătiți fizic, tactic, psihologic, dar și din punctul de vedere al
comunicării.

• Oferim soluții la cheie, astfel încât beneficiarii plătesc exact pentru ceea ce au
nevoie.



Servicii 
Pază și protecție obiective 

Serviciu cu adresabilitate atât corporate (firme), cât și privat (rezidențial). 
Întotdeauna Guard One ține cont de condițiile specifice și de calitățile impuse de beneficiar cu privire 
la aspectul fizic, dotarea și ținuta agenților de securitate selectați pentru protejarea bunurilor, mărfurilor 
și a persoanelor din obiectivele pazite, pentru prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului și a 
abuzurilor, precum și pentru detectarea oricăror activități neautorizate pe o proprietate privată. 
Compania noastră asigură servicii de pază adaptate fiecărui segment și fiecărui client în parte, cu 
agenți de securitate instruiți, specializați pentru astfel de activități și autorizați să păzească instituții 
publice, obiective militare, unități școlare publice sau private, cabinete notariale, firme de 
contabilitate și avocatură, sucursale bancare, sedii de firme, magazine, sectorul HoReCa, 
rezidențe private etc. 
Agenții de securitate sunt absolvenți ai Școlii de Formare Profesională proprie sau ai altor formatori ce 
dețin atestat, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea 333/ 2003. 

Monitorizare și intervenție 

Monitorizarea reprezintă supravegherea continuă, de la distanță, a sistemelor tehnice de alarmare 
la efracție, incendiu și panică. 
Comunicarea cu dispeceratul Guard One se realizează prin intermediul unui comunicator digital GPRS 
și/ sau linie telefonică fixă. 
În situatia semnalării unor evenimente în obiectivele monitorizate, echipajul cel mai apropiat se va 
deplasa de urgență și va acționa, în limitele legii, pentru înlăturarea cauzelor care au produs 
evenimentul și vor anunța instituțiile de stat și/ sau alte persoane fizice sau juridice obligate să 
intervină (după caz: Poliția, Pompierii, Salvarea, etc.). 



Proiectare, instalare și mentenanță sisteme de securitate 

Departamentul Tehnic al Guard One are încadrați ingineri electroniști specializați și atestați de către 
departamentele și direcțiile de profil ale M.A.I. în proiectarea, instalarea și asigurarea service-ului 
pentru sistemele electronice de protecție antiefracție, anti-incendiu, televiziune cu circuit închis 
(CCTV), control acces, GPS/ GSM/ GPRS. 
Echipamentele tehnice folosite de Guard One au toate certificările în domeniu și sunt produse de 
companii de prestigiu precum Paradox (Canada), Siemens (Germania), DSC (Canada), Texecom 
(Anglia), OPTEX (Japonia) și alții. 
Instalarea se face atât cu sistemele Guard One, propuse de către echipele de suport tehnic, cât și cu 
echipamentul clientului. 

Monitorizare flotă auto prin GPS 

Sistem inteligent de management al utilizării autovehiculelor, dar și de protecție și de securitate al 
conducătorilor acestora. Odată implementat pe autovehicul, sistemul conferă monitorizare 24/ 7 și, în 
cazuri de criză sau la cerere, poate bloca utilizarea acestuia prin control la distanță. Sistemul are 
interfețe pentru localizare permanentă, analiza traseului efectuat, rapoarte foi de parcurs, raport 
combustibil sau de mentenanță auto. Apăsand un buton de panică, dispeceratul vă acordă asistență 
în caz de amenințare sau de urgență medicală. Facilitățile sistemului reduc considerabil riscul furtului 
de vehicule, conferind reduceri consistente la potențiale asigurări Casco. 



Gardă de corp 

Servicii profesionale de securitate privată adresate persoanelor expuse unor potențiale riscuri și 
care au nevoie și cer protecție fizică absolută (persoane publice, VIP-uri, persoane cu 
responsabilități speciale sau în misiuni speciale). 
Gărzile de corp, adevărate scuturi vii pentru beneficiarii serviciilor, sunt persoane cu o forță fizică și o 
pregătire psihică deosebite, sunt contra-atacatori de elită în cazurile atacurilor armate sau fizice, cu 
un deosebit spirit de sacrificiu, având cunoștințe privind comportarea în societate și în diferite acțiuni 
de protocol. 
Personalități echilibrate, cu licență de port armă, permise de conducere, vorbitori de limbi de 
circulație internațională și cu o vastă experiență în domeniul pazei și protecției, agenții noștri 
gestionează cu tact situații de conflict, aplanând evenimentele deosebite cu diplomație, dar și cu 
fermitate. 
Opțional, în completarea serviciului de gardă de corp, autoturismele companiei pot fi puse la dispoziția 
clientului. 

Prevenire și stingere a incendiilor 

Serviciu Privat pentru Situații de Urgență (categoria 4-a), structurat conform legislației în vigoare, 
cu adresabilitate corporate – apărare împotriva incendiilor la spații și contrucții pentru birouri. 
Include totalitatea serviciilor necesare pentru integrarea măsurilor tehnice și organizatorice planificate, 
în scopul asigurării identificării, evaluării, controlului, informării și combaterii riscurilor de incendiu, 
antrenării pentru evacuare și salvarea bunurilor, precum și intervenţia operativă pentru salvarea 
persoanelor aflate în pericol, stingerea și limitarea efectelor incendiilor, folosind atât personalul 
existent și mijloacele tehnice din dotarea obiectivelor, cât și personal și mijloace tehnice asigurate de 
firma noastră. 
Configurație servicii anti-incendiu: 

• Cadru tehnic de specialitate, cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
• Operator dispecerat pentru supraveghere, monitorizare instalații de detecție, semnalizare și

de stingere, monitorizare sistem video supraveghere;
• Servant pompier din serviciul de rond, cu atribuții de verificare și alarmare în caz de

eveniment.



Transport valori 

Transporturile de valori se execută cu personal specializat și autorizat de către I.G.P.R., în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare. Agenții Guard One au atestat eliberat de poliție, 
certificat de absolvire a cursului de calificare profesională și avizul poliției pentru port armă. 
Pentru un transport de valori, echipajul de securitate este alcătuit dintr-un autoturism dedicat, șofer, 
agent luptător și un reprezentant al beneficiarului. 
Guard One dispune de autoturisme marca Nissan și Kia, omologate și amenajate în conformitate cu 
standardele interne și internaționale, în baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 333/ 2003. Acestea 
sunt prevăzute cu seif încorporat compartimentat, dispozitiv de panică GPRS și sistem de 
urmărire prin GPS. 
În situații de criză, agenții noștri sunt capabili să realizeze tehnici complicate de conducere defensivă 
și de evitare a accidentelor, fără a pune în pericol integritatea fizică a celorlalți participanți la trafic. 
Agenții luptători au o conduită psiho-morală ireproșabilă, întrucât au fost atent selecționați și foarte 
bine instruiți. 
La cerere sau în situațiile prevăzute de lege, transportul de valori este însoțit de către un autovehicul 
de însoțire/ gardare. 

Guard One este licențiată de către Inspectoratul General al Poliției Române, în conformitate cu Legea 
nr. 333/ 2003, sub nr. 2303/P și 3326/T, să presteze servicii calificate de pază; protecţie; transport de 
valori; gardă de corp; instalare, proiectare, mentenanță sisteme tehnice de detecție; dispecerat 
monitorizare și intervenție rapidă. 
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