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Prezentarea generală a Grupului BGS 

 
Grupul BGS este constituit din trei principali furnizori de servicii de 

SECURITATE şi SĂNĂTATE din România: 
• BGS Divizia de Securitate S.R.L., companie privată înfiinţată în 1993, cu 

capital integral românesc; 
• Ambulanţa BGS Medical Unit S.R.L., companie privată, înfiinţată în 2003, 

cu capital integral românesc; 
• Asociaţia „BGS – Divizia Dezastre şi Calamităţi”, organizaţie non-profit 

înfiinţată în 2005, cu scopul de a realiza şi derula proiectele de implicare 
socială ale Grupului. 

 
Misiunea întregului Grup BGS este reacţia rapidă pentru protecţia, 

apărarea şi salvarea VIEŢII, atât în situaţii curente, cât mai ales în situaţii de 
urgenţă. Astfel, cele trei entităţi acţionează pentru: 
• Siguranţa şi protecţia bunurilor şi persoanelor, intervenţia rapidă 

antiefracţie, antiincendiu şi antipanică; 
• Intervenţii medicale de urgenţă şi curente (ambulanţă, medicina muncii, 

medicină generală, de familie, de specialitate); 
• Salvarea vieţilor aflate în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale. 

 
 

 

 

. 

•  

 

Calitatea serviciilor şi competitivitatea fiecărei entităţi din cadrul 
grupului asigură notorietatea de top a brandului BGS şi sunt rezultatul 
importantelor investiţii în: 
• resurse umane de cea mai bună calitate, recrutarea, formarea şi 

perfecţionarea lor; 
• logistica cea mai performantă, de ultimă generaţie şi la standarde 

internaţionale; 
• flexibilitatea ofertelor, adaptate nevoilor fiecărui client. 

 

1. BGS Divizia de Securitate  
După 17 ani de activitate, BGS Divizia de Securitate s-a impus pe 

piaţa din România ca principalul furnizor de servicii de securitate privată, 
dedicate protecţiei persoanelor şi a bunurilor. Misiunea BGS Divizia de 
Securitate este de a oferi persoanelor şi companiilor soluţii moderne de 
protecţie, adaptate permanent cerinţelor pieţei, soluţii care îmbină înalta 
tehnologie cu performanţa fizică şi psihică a angajaţilor. 
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Să rămâi devotat SIGURANŢEI prin atitudine, profesionalism şi 
respect faţă de lege; să fii prompt, să dai dovadă de onestitate şi să 
găseşti echilibrul dintre forţa fizică şi cea psihică; să onorezi încrederea 
clienţilor şi să ştii să apreciezi VIAŢA cu adevărat.  

Aceasta este DEFINIŢIA SIGURANŢEI, aşa cum o înţelegem noi, cei care 
suntem ataşaţi valorilor BGS. 



      

2  

 

BGS Group 
Adress: Cuza Voda Street, 67, 
 Bucharest 
Phone: +4021-330.51.20 
Fax:  +4021-330.51.30 
www.bgs.ro ; office@bgs.ro    

 
 

Evoluţia performanţelor economice din ultimii trei ani reflectă 
angajamentul ferm al BGS Divizia de Securitate de a rămâne lider în topul 
preferinţei clienţilor şi de a trasa tendinţele de dezvoltare ale pieţei. 
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 În prezent, compania ocupă locul 2 pe piaţa 
serviciilor de securitate full services, cu aproximativ 8% cotă de piaţă, 
conform studiilor interne. 
 
 Vasta experienţă a BGS Divizia de Securitate se reflectă şi în 
calitatea personalului angajat să presteze serviciile de securitate.  
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BGS Divizia de Securitate îşi desfăşoară activitatea conform 

standardelor internaţionale de calitate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
De asemenea, compania deţine toate licenţele şi acreditările necesare 
conform legislaţiei româneşti, pentru serviciile de securitate privată. 

 
 
Oferta de servicii a companiei BGS Divizia de Securitate acoperă 

integral nevoile de securitate atât ale persoanelor fizice, cât şi celor 
juridice: 
 Pază cu agent; 
 Monitorizare şi intervenţie 

rapidă antiefracţie; 
 Comercializare şi instalare 

sisteme de alarmare; 

 Transport valori; 
 Gardă de corp; 
 Securizare evenimente; 
 Consultanţă de securitate. 

 
     Cei peste 10.000 de clienţi ai BGS Divizia de Securitate au convingerea 
că beneficiază de cele mai performante servicii şi ne recomandă ca cea 
mai competitivă companie de securitate privată din România: 

 Industrie: Staţiile OMV, OMV PETROM SA, Coca-Cola HBC, BRITISH AMERICAN 
TOBACCO, Lujerul SA, MICHELIN ROM, STAFF COLLECTION, STEFANEL ROMANIA, 
DOOSAN IMGB, ROMSUINTEST SA, TRANSALKIM INTERNATIONALE SPEDITION 
COMISIONAR VAMAL;  

 Construcţii & Instalaţii: COTROCENI PARK, BUILDING SUPPORT SERVICES, 
BOUYGUES ROMANIA, BOG’ART, SUMMA, MACOR CONSTRUCT, KALITERM, 
RESIDENTIAL PARK Băneasa, Ansamblurile Rezidenţiale COSMOPOLIS, WEST PARC, 
Pipera, Corbeanca, BUCHAREST CORPORATE CENTER, BVB REAL ESTATE, ANCHOR 
REAL ESTATE DEVELOPMENT;  

 Comerţ: Mall-urile PLAZA ROMANIA, BUCUREŞTI, LIBERTY, JOLIE VILLE, VITANTIS; 
Magazinul ESCADA; reţeaua de magazine cosmetice SEPHORA; reţelele de 
supermarketuri PLUS, MEGA IMAGE, LA FOURMI; reţeaua de magazine de bijuterii 
CELLINI; reţeaua de farmacii REMEDIO; magazinele ROVERE MOBILI; reţele de 
jocuri electronice, pariuri sportive: ADMIRAL GAMES, ASTRA BETS, STANLEY BETS, 
MOZZART; reţele de cazinouri INTERTOP, MAX BET; Centrele Comerciale MASSA, 
EXPO MARKET DORALY, ELMEC ROMANIA SRL;  

 Financiar-bancar: MILLENIUM BANK, LIBRA BANK, CREDIT EUROPE BANK, CITY 
BANK, CITI FINANCIAL, BANCA CARPATICA, CITY INSURANCE, DEXIA 
KOMMUNALKREDIT ROMANIA, STERLING CAPITAL, Sucursalele ARDAF SA;  

 Învăţământ: INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST, OLGA GUDYNN 
SCHOOL, 110 unităţi şcolare şi grădiniţe din Sectoarele 2,3 şi 6 – Bucureşti;  

 Misiuni diplomatice: REPREZENTANŢA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA, 
Ambasada Regatului Arabiei Saudite, Biroul de Cooperare Economică al Marii 
Jamahirii Arabe, Libiene Populare Socialiste;  

 Entertainment: CIRCUL DE STAT BUCUREŞTI, EMAG!C ENTERTAINMENT ROMANIA, 
EVENTS PLUS, THE MISSION (organizare evenimente), Direcţia Parcuri Sector 3 
Bucureşti (parcurile şi zonele de agrement);  

 Comunicaţii & IT: ORANGE ROMANIA, ORACLE ROMANIA, RCS – RDS, iLink;  
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 Sport: FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREŞTI, ASOCIATIA OFF ROAD ADVENTURE, 
CLUB SPORTIV AIKO;  

 Auto: PORSCHE INTER AUTO ROMANIA, MIDOCAR, EURIAL INVEST;  

 Media: Antena 1, Antena 3, PRO TV, SBS BROADCASTING GROUP (Prima TV);  

 Sănătate: MEDSANA BUCHAREST, CENTRUL MEDICAL UNIREA, CLINICA 
POLISANO, Spitalele Sfânta MARIA, CARITAS;  

 Transport & Distribuţie: HOLLEMAN BUCHAREST SPECIAL TRANSPORT, 
MACROMEX, JILAVEANU TRANSCOM;  

 Consultanţă: RENTROP & STRATON, ROLAND BERGER STRATEGY 
CONSULTANTS.  

 Alţii: RER ECOLOGIC SERVICE, MARSHAL TURISM, Cabinet avocatură BOSTINA 
SI ASOCIATII, KFC, SNACK ATTACK, Pizza Hut.  
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2. Ambulanţa BGS Medical Unit 
 

A luat fiinţă în 2003, din dorinţa de a satisface nevoia manifestată 
pe piaţă, privind existenţa unor servicii alternative de medicină de 
urgenţă. Avantajul de a fi fost promotori ai acestor servicii ne-a conferit în 
cei 5 ani de existenţă experienţa necesară pentru ca în prezent să putem 
oferi un serviciu bazat pe viteza de reacţie, pe profesionalism şi pe 
standarde occidentale. 

 
 
În ultimii patru ani, societatea a înregistrat creşteri spectaculoase, 

pe fondul cererii tot mai mari de servicii private de ambulanţă şi de 
medicina muncii. Astfel, cifra de afaceri s-a dublat de la an la an, iar 
dotarea cu echipamente de specialitate de ultimă generaţie şi investiţia 
în resurse umane de reală valoare şi competenţă au constituit motoarele 
dezvoltării companiei. 
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  În prezent, Ambulanţa BGS Medical Unit dispune de: 

• 21 unităţi ARTI (ambulanţă de resuscitare şi terapie intensivă, 
incubator pentru transport neonatologic); 

• 100 auto dedicate şi echipate corespunzător pentru transport dializă 
la nivel naţional; 

 
 
• O clinică medicală, cu cabinete de medicină de familie, 

oftalmologie, neurologie şi psihologie, analize medicale preluate 
chiar şi de la domiciliu; 

• 130 de cadre medicale (40 medici specialişti în medicina de urgenţă 
adulţi şi pediatrică, 40 de asistenţi medicină generală, specializaţi în 
asistenţă medicală de urgenţă şi asistenţă medicală ambulatorie, 40 
ambulanţieri şi 10 dispeceri cu pregătire medicală). 
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Pentru ca toţi clienţii noştri să aibă garanţia că beneficiază de 
servicii de aceeaşi calitate, activităţile de asistenţă medicală 
prespitalicească de urgenţă şi serviciul de medicina muncii sunt 
certificate conform standardului ISO 9001:2001. 
 
           În scopul creşterii calităţii serviciilor noastre, Ambulanţa BGS 
Medical Unit a încheiat protocoale cu unităţi spitaliceşti şi clinici 
particulare din ţară şi din Europa, astfel că în funcţie de diagnosticul 
pacientului, poate accesa cea mai potrivită clinică. 

Clinici partenere din Europa: 
• Austria - Viena: Clinica Dobling  
• Germania - Erlangen: Clinica de Cardiologie şi Chirurgie Cardio-

vasculară  
• Franţa – Paris: Clinica de Oncologie  
• Israel – Haifa: Clinica de Neurologie  
• Turcia - Spitalul Johns Hopkins, Oncologie, Chirurgie, Imagistică 

 
 
 Serviciile pe care Ambulanţa BGS 
Medical Unit le oferă atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice sunt: 

• Cea mai rapidă ambulanţă privată, unică în România ca dotare; 
• Transport medicalizat terestru şi aerian, intern şi internaţional; 
• Servicii de medicina muncii; 
• Clinică medicală: cabinete de medicină de familie, oftalmologie, 

neurologie şi psihologie, analize medicale preluate chiar şi de la 
domiciliu.  

 
Printre clienţii reprezentativi se află: 

• Clinici private: CENTRELE MEDICALE UNIREA, ROMAR, MEDSANA, POLISANO, 
DIAGNOSIS, ANISAN, MEDICARE, MEDICAL OCUPATIONAL, MEDICLASS, AGER MED, 
GRALL MEDICAL, ROMIS MEDICAL, EUROMEDIC, STIROM MEDICAL, INTERNATIONAL 
HEALTH SYSTEM 

• Cluburi sportive: FEDERATIILE ROMANE DE ATLETISM, DE KARATE MODERN, DE ARTE 
MARTIALE DE CONTACT, PENTRU SPORT A PERSOANELOR CU HANDICAP; ASOCIATIILE 
ROMANE DE JUDO, ATLETISM; CLUBURILE SPORTUL STUDENTESC, RAPID, CHELSEA, 
VICTORIA, OLIMPIA, AFC ROCAR 

• Companii: OMNIASIG, SIGNAL IDUNA, INTERAMERICAN, STRABAG, CASA MAX, MN 
CONSTRUCT, FRESENIUS NEPHROCARE, CORIS, ROUMANIAN INTERNATIONAL 
ASSISTANCE 

• Instituţii: UNITATI DE INVATAMANT DIN SECTOARELE 1,2,3 SI 6, CIRCUL GLOBUS, DIRECTIA 
PENTRU SPORT A MUNICIPIULUI BUCURESTI,  

• Spitale: SPITALUL CAROL DAVILA, SPITALUL CARITAS, 
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3. BGS Divizia Dezastre 
Asociaţia „BGS - Divizia Dezastre şi Calamităţi” este un organism non-profit, 

având ca obiectiv salvarea de vieţi şi ajutorarea persoanelor aflate în situaţii de 
urgenţă (inundaţii, incendii, înzăpeziri, cutremure, dispariţii etc.). 

 
Asociaţia dispune în prezent de o echipă de 20 de salvatori BGS, 4 medici 

salvatori BGS şi 10 voluntari BGS.  
 
Salvatorii sunt persoane instruite pentru a acţiona în situaţii de urgenţă, 

indiferent de natura acestora. Prin cursurile efectuate, au obţinut atestate de 
scafandri, permise pentru ambarcaţiuni pentru apele teritoriale şi internaţionale, 
stăpânesc tehnicile de alpinism şi au calificare de paramedici.  

 
Ideea înfiinţării Asociaţiei a apărut în urma acţiunilor întreprinse în judeţul 

Timiş, zonă grav afectată de inundaţiile din luna aprilie a anului 2005. Echipe de 
salvatori BGS, pe atunci doar agenţi ai companiei BGS Divizia de Securitate şi medici 
ai Ambulanţei BGS, au plecat în satele inundate. Scopul caravanei umanitare a fost 
de a salva persoanele sinistrate, de a oferi sprijin medical şi de a transporta mâncare 
şi haine.  

Timp de o lună, caravana BGS a fost alături de cei afectaţi, salvând bunuri şi 
evacuând zeci de persoane, oferind tratamente medicale şi ajutoare. Singura 
speranţă cu ocazia Paştelui a venit din partea BGS, salvatorii petrecând sărbătorile 
alături de sinistraţi, cărora le-au oferit o masă pascală, apropiată de cea 
tradiţională. 

 
                Luna iulie a adus un nou val de inundaţii. De această dată, sudul ţării a fost 
grav afectat. Alte sate au fost înghiţite de apă. Sute de gospodării distruse, sute de 
oameni rămaşi fără agoniseala de o viaţă. Echipe de salvatori au fost prezente în 
judeţele Olt, Teleorman şi Vrancea. În acest moment, membrii echipelor deveniseră 
oficial salvatori. Ei s-au alăturat autorităţilor, operând şi în aceste cazuri tot în satele 
cu cel mai mare risc. 
 
 Ialomiţa a fost pe lista neagră a judeţelor afectate de ploile din septembrie. 
În Bărbuleşti s-a înregistrat cea mai dramatică situaţie. Primele echipe de salvare 
ajunse la faţa locului au fost cele ale Asociaţiei BGS. Timp de 12 ore, salvatorii au 
luptat cu apele şi cu frigul, salvând 250 de localnici. 
 
 Salvatorii BGS au ajuns la Rast (jud. Dolj) în 5 maşini de teren cu care au 
transportat 3 bărci de asalt cu motor, o şalupă, o barcă din fibră de sticlă, veste de 
salvare, echipamente de scafandru, geci, corzi, lanterne şi restul de echipament 
necesar în situaţii de inundaţii. Ajunşi în zona calamitată, au constatat că erau 
singurii salvatori de la faţa locului. 

S-au împărţit în echipe şi au demarat operaţiunile de salvare. Astfel, au 
ajutat Poliţia să transporte în zona de uscat întreaga arhivă, aflată în real pericol de 
distrugere. Au evacuat 3 persoane care se ascunseseră în podurile caselor, refuzând 
să-şi abandoneze bunurile. În plus, au salvat zeci de animale abandonate şi aflate în 
pericol de înec. 
 
 Iernile anilor 2003, 2004 şi 2005 au reprezentat acumularea unei experienţe în 
cazul deszăpezirilor. Ninsorile abundente au provocat înzăpeziri pe drumurile 
naţionale. Sute de oameni rămaşi în maşini, în mijlocul troienelor, utilaje care nu mai 
făceau faţă, cazuri de degerături, înfometări, ore în care reprezentanţii autorităţilor 
nu reuşeau să ajungă decât la o mică parte din cei rămaşi în maşini. Aceasta era 
situaţia prezentată în fiecare iarnă de către mass- 
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media. Şi de fiecare dată, echipe BGS plecau să ajute persoanele înzăpezite. 
Agenţi şi medici, dotaţi cu echipamentul necesar (maşini de teren, corzi, lopeţi, 
medicamente, pături, mâncare), formau o caravană, demarând propriile 
operaţiuni de salvare.  
 
 Salvatorii BGS au plecat către Bulgaria în ianuarie 2008, pentru a veni în 
ajutorul românilor care rămăseseră înzăpeziţi în drumul către casă. Apelul de 
urgenţă al unora dintre ei a venit chiar la dispeceratul BGS, după ce la 112 li s-a 
spus că nu au cum să îi ajute şi că ar fi bine să apeleze la salvatorii BGS. O echipă 
formată din 10 salvatori, printre care şi cadre medicale ale serviciului de 
Ambulanţă BGS, au pornit la drum spre Byala în 3 maşini de teren complet 
echipate pentru astfel de situaţii. 
 
 Din cele aproximativ 20 de cazuri de căutări de copii dispăruţi din ultimii 5 
ani, cele mai mediatizate au fost următoarele: 
2004: Căutarea copilului Vlad Tudor, dispărut de lângă mama sa în apropierea 
Mănăstirii Cocoş şi găsit fără suflare în Pădurea Babadag. 
August 2005: BGS a mobilizat echipele de salvatori pentru găsirea micuţei 
Andreea Dodan, dispărută din satul Plopeni, Constanţa. 
Mai 2006: Salvatorii BGS au participat la căutarea copilului Radu, dispărut din 
satul Chiliile, Buzău. A fost găsit şi stabilizat cu ajutorul Ambulanţei BGS. 
Septembrie 2006: Căutarea micuţului Marian Iordache, de 2 ani, dispărut din 
curtea casei bunicilor, situată în comuna Hăneşti, Botoşani. 
Noiembrie 2006: Căutarea micuţei Roxana Iakab, dispărută din comuna Hoghiz, 
Braşov. 
Februarie 2007: Căutarea copilului Stoica Adrian de 9 ani, din Sinteşti, Ilfov. 

Ianuarie 2008: Căutarea unei fetiţe de 12 ani (Mariana Rainea), în Chitila (Ilfov). 

Mai 2008: Căutarea copilului Ali Sezer, de 3 ani, din jud. Constanţa. 

Octombrie 2008: Căutarea unei fetiţe de 4 ani din Giurgeni, jud. Neamţ, găsită în 
urma acţiunii. 
August 2009: căutarea copilului Constantin Velcev de 7 ani, din Techirghiol, 
dispărut în staţiunea Rânca, negăsit în urma acţiunii. 

 
VIAŢA: OBIECTIV PROTEJAT DE BGS! 
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