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1. COMPANIA
Logic Prorom Security a fost înființată în 2010, având ca obiect de activitate servicii
specializate de pază și protecție.
Folosind tehnologie de ultimă oră, conform standardelor UE și personal specializat, calificatatestat, Logic Prorom Security se adresează fiecărui potențial client cu soluții optime și
personalizate în funcție de cerințele specifice de securitate, pentru a asigura securitatea
căminului, proprietății, investiției sau companiei dumneavoastră.
Logic Prorom Security a câștigat, în scurt timp de la intrarea pe piața de profil, o excelentă
reputație ca angajator, oferind condiții de muncă și de dezvoltare și perfecționare profesională în
acord cu cele mai exigente cerințe ale legislației muncii, a sănătății și securității în muncă, precum
și a legislației specifice din domeniul pazei și protecției.
Compania noastră întreține și dezvoltă transparent o permanentă relație de colaborare cu
autoritățile locale și de profil din aria teritorială a obiectivelor protejate, pentru cea mai bună
reprezentare a intereselor clienților săi.

2. SERVICII
Logic Prorom Security oferă o gamă completă de servicii de securitate:
✓ Analize de risc
✓ Investigații ale proprietăților
✓ Monitorizarea personalului de pază
✓ Dezvoltarea departamentului in-house de securitate
✓ Elaborarea de metode și proceduri de securitate
✓ Gardă de corp (incluzând servicii de protocol: preluare, transport, rezervări translatori, personal
de însoțire și gardă de corp și măsuri de anticipare și evacuare rapidă în caz de pericol iminent)
✓ Pază umană
✓ Servicii tehnice
✓ Serviciul de pompier servant
✓ Servicii de Securitate la evenimente

2. SERVICII

Serviciul de pază umană, pentru protecția persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor,
presupune:
✓ Prevenirea intrărilor prin efracție, a abuzurilor, vandalismului, incendiilor sau pătrunderea
nepermisă pe o proprietate privată.
✓ Asigurarea unui personal calificat și specializat în pază și protecția umană.
✓ Asigurarea echipamentului necesar pazei și protectiei fiecărui obiectiv.
✓ Intervenție rapidă cu echipaje specializate, dotate cu stații de emisie-recepție, GPS, telefoane
mobile, tomfe, spray-uri lacrimogene și arme de foc (dacă este cazul) care pot intervenii,
gradual, în cazuri speciale în ajutorul agenților de pază, cu timp de reacție 2-7 minute.

2. SERVICII
Serviciul de intervenție rapidă presupune:
✓ Echipe de intervenție specializate si atestate care pot interveni gradual, in sprijinul agenților de
pază 24 h / 24h.
✓ Abonamentul standard pentru intervenție (la 2(două) intervenții consecutive 1(una) GRATUITĂ).
✓ Sisteme de alarmă monitorizate și echipaje mobile pentru intervenții rapide.
✓ Dispecerat permanent propriu, dotat cu echipamente de înaltă tehnologie, ce asigură maximul de
profesionalism și eficiență serviciilor de pază și protecție, monitorizări de obiective, intervențiilor
rapide și escortări.

Calitatea serviciilor noastre are la bază o bună gestionare a planului de organizare, a
planului de pregătire și o atentă selecție a resurselor umane.

3. PORTOFOLIU
PRO TV
ANTENA GROUP
KANAL D
NORTH TOWER CENTER
GUY LAROCHE
PRELUDE 2000
DRACULA SHOW
AMBASADA STATULUI CHILE
ELECTRONICA BUSINESS CENTER
ORION IV
I.F.M.A. S.A.
GLOBAL BUSINESS CENTER
I.R.I.D.E. Park
BUCHAREST CORPORATE CENTER
NEPI BUCHAREST ONE
VICTORIEI BUILDING CENTER

GLOBAL TRUST
ROUA VEST CENTER
CAPRI TRADE
BUILDING PERMITS SERVICES
INTERTOY ZONE
UNION INVESTITII
HARBORSIDE IMOBILIARA
REAL HABITATION
ONE DOROBANTI PROPERTIES
BANEASA 6981
ACTIV PROPERTY SERVICES
HOME STORE INVESTMENT
AMITRIA EXPERT
ASPC DOMNESTI BUSINESS PARK
CORA G.S
BUSINESS AIRPORT TOWER

3. PORTOFOLIU

4. CONTACT
Logic Prorom Security
B-dul Dimitrie Pompeiu 9-9a
Cladirea 24, et. 6, Sector 2
București – ROMANIA
Tel/fax:

0767/ 288.412
021/ 224.02.99

E-mail:

business@proromguard.ro

Website:

www.proromguard.ro

