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Misiunea Grupului BGS

• Activităţile Grupului BGS se concentrează în jurul 
unui element cheie: viaţa. 
• Prin urmare, raţiunea de a fi a Grupului BGS se 

bazează pe furnizarea de servicii pentru protecţia, 
îngrijirea şi salvarea vieţii.
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Istoric şi arie de activitate 
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BGS Security Traning
> 1 an



BGS Divizia de Securitate 

▫ După 16 ani de activitate, BGS DIVIZIA DE SECURITATE s-a impus pe 
piaţa din România ca un important furnizor de servicii de securitate 
privată, dedicate protecţiei persoanelor şi bunurilor. Este lider de pialider de piaţţă ă 
pe segmentul serviciului de monitorizare pe segmentul serviciului de monitorizare şşi interveni intervenţţie rapidăie rapidă, cu peste 
10.000 de obiective monitorizate.
▫ În prezent, ocupă locul ocupă locul 2 pe pia2 pe piaţţăă* * – după cifra de afaceri din 2009 şi 

este singura companie din top 3, care are capital integral românesccapital integral românesc. 
▫ Datorită competitivităţii şi performanţelor, brandul BGS se bucură de 

cea mai mare notorietate pe segmentul securităţii private.

*Sursa: Anuarul de business Cei mai mari jucători din economie 2010, editat de Ziarul Financiar, 22 iunie 2010
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▫ brandul de securitate cu cea mai mare notorietate cea mai mare notorietate din România,
▫ cea mai rapidă viteză de reacţie,
▫ cei mai bine antrenaţi agenţi de intervenţie şi pază,
▫ cel mai mare parc auto-moto cu cele mai performante şi adaptabile vehicule,
▫ cele mai fiabile sisteme de alarmare şi protecţie,
▫ cele mai bune şi flexibile pachete de servicii,
▫ cel mai bun raport calitate / precalitate / preţţ.

Toate aceste avantaje sunt recunoscute de beneficiarii serviciilor noastre, care ne 
percep ca cea mai sigură societate de securitate privată din România.

Competitivitatea companiei noastre a fost în nenumărate rânduri recunoscută şi 
evidenţiată de partenerii prestigioşi cu care am colaborat: unităţi de poliţie din Statele 
Unite, unităţi specializate ale Poliţiei Române şi alte structuri de profil din ţara noastră.
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BGS Divizia de Securitate: oferta de servicii
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BGS Divizia de Securitate: 

evoluţia indicatorilor economici
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LEI

INDICATORI 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cifra de afaceri 0 2.032.848 14.676.942 34.070.574 66.725.965 93.600.241

Profit brut/pierdere -1.301 1.100.957 5.979.532 9.171.487 14.593.147 5.999.838

Impozit pe profit 0 60.989 922.727 1.414.002 2.496.310 1.151.221

Profit net -1.301 1.039.968 5.056.805 7.757.485 12.096.837 4.848.617

Active imobilizate 185 635.525 2.719.300 8.790.772 10.240.584 15.201.979

Nr.mediu de salariati 1 68 378 1.208 2.606 2.882

Curs euro/leu la 31.12 3,931 3,6771 3,3817 3,6102 3,9852 4,2282
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BGS Divizia de Securitate: 

apariţii în presa scrisă
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Libertatea, 8 aprilie 2010

Top 500 FORBES, 9 octombrie 2009

Libertatea, 12 aprilie 2010

Libertatea, 17 mai 2010

Anuarul de business Cei mai 

mari jucători din economie 

2010, editat de Ziarul 

Financiar, 22 iunie 2010
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Ambulanţa BGS Medical Unit

Din 2003, BGS Divizia Medicală a reuşit să se impună pe piaţa serviciilor medicale private
ca lider pe segmentul asistenţei medicale de urgenţă prespitaliceşti:

• cea mai rapidă viteză de reacţie;
• cel mai bine selectat personal medical, special format şi dedicat nevoilor pacienţilor;
• cel mai mare parc auto cu cele mai performante şi adaptabile vehicule (de la ambulanţe ARTI –

ambulanţe de resuscitare şi terapie intensivă, până la ambulanţe 4x4 – pentru teren accidentat şi 
motociclete – pentru a pătrunde în zone greu accesibile);

• cele mai fiabile dotări de specialitate, la standarde occidentale;
• cele mai bune şi flexibile pachete de servicii;
• cel mai bun raport calitate / preţ - toate acestea pentru ca beneficiarii serviciilor noastre să continue 

să creadă în forţa noastră şi să ne considere cel mai sigur furnizor de servicii medicale 
private din România .

Competitivitatea companiei noastre a fost în nenumărate rânduri recunoscută şi evidenţiată de 
partenerii prestigioşi cu care am colaborat: clinici medicale din străinătate şi clinici private şi de stat 
din România.
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Ambulanţa BGS Medical Unit:

oferta de servicii
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Ambulanţa BGS Medical Unit:

Evoluţia indicatorilor economici
LEI

INDICATORI 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cifra de afaceri 26.022 420.252 1.293.435 3.043.232 6.805.984 9.963.991

Profit brut/pierdere 95.025 129.273 557.149 1.269.675 3.144.742 4.355.289

Impozit pe profit 22.972 22.225 88.101 200.731 507.541 705.395

Profit net 72.053 107.048 469.048 1.068.944 2.637.201 3.649.894

Active imobilizate 28.519 21.984 22.869 50.158 141.312 178.626

Nr.mediu de salariati 18 18 27 30 134 185

Curs euro/leu la 31.12 3,931 3,6771 3,3817 3,6102 3,9852 4,2282
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Ambulanţa BGS Medical Unit:

Apariţii în presa scrisă

Libertatea, 6 ianuarie 2009 AUTOEXPERT, 

10 ianuarie 2009

Capital, 28 decembrie 2009

Adevărul de Duminică, 15 februarie 2010

Evenimentul Zilei, 22 martie 2010

Libertatea, 21 iunie 2010
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BGS Divizia de Investigaţii

• Desfăşoară activităţi de investigaţii pentru companiile Grupului BGS 
(Divizia de Securitate şi cea Medicală), îîn scopul asigurării calităn scopul asigurării calităţţii ii 
serviciilor de securitate serviciilor de securitate şşi medicale.i medicale.

• Activităţile specifice de investigaţie privată se efectuează prin folosirea 
mijloacelor tehnice de investigare, a formelor şi metodelor adecvate, 
legalelegale de lucru, în scopul realizării obiectivului investigaţiei, realizând 
inclusiv măsuri de protecţie a investigaţiei în curs de desfăşurare sau a 
celei care s-a încheiat.
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BGS Security Training

• Oferă atât angajaţilor BGS, cât şi altor candidaţi, cursuri de calificare cursuri de calificare ca 
agent de pază, autorizate legal.
• În urma absolvirii acestui curs cu durata de 90 de zile, cursantul obţine 

certificatul de calificarecertificatul de calificare, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale.
• În baza acestui certificat, candidatul poate obţine de la Poliţie atestatul 

profesional pentru meseria de agent de pază, care îi conferă dreptul dreptul 
exercitării acestei meseriiexercitării acestei meserii.
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Asociaţia BGS pentru Situaţii de 

Dezastre şi Calamităţi
• Este o organizaţie non-profit, care are drept scop salvarea de viesalvarea de vieţţi i 

omeneomeneşşti, salvarea de animale ti, salvarea de animale şşi bunuri i bunuri şşi ajutorarea fără nici o i ajutorarea fără nici o 
discriminare a celor afladiscriminare a celor aflaţţi i îîn nevoie, disperare sau nenorociren nevoie, disperare sau nenorocire, prin diverse 
forme: fizic, material, spiritual, medical.
• Prin intermediul acestei organizaţii, companiile Grupului BGS îşi derulează

acţiunile şi proiectele de implicare socială.
• Politica de responsabilitate socială a Grupului BGS cuprinde următoarele 

direcţii de acţiune:
▫ Salvări de la inundaţii;
▫ Salvări de la înzăpeziri;
▫ Căutări de copii şi persoane dispărute;
▫ Ajutoare umanitare şi servicii medicale pentru locuitorii zonelor izolate.
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Asociaţia BGS pentru Situaţii de Dezastre şi Calamităţi:

apariţii presa scrisă
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Libertatea, 23 decembrie 2009

Jurnalul National, 23 decembrie 2009
Libertatea, 9 februarie 2010

Jurnalul National, 30 martie 2010

Jurnalul National, 12 iulie 2010

Jurnalul National, 28 iulie 2009

Jurnalul National, 

9 iunie 2010
Libertatea, 

31 martie 2010


