
PROFILUL COMPANIEI

Compania AXIS CORPORATE SECURITY are ca obiect de activitate livrarea de 
servicii  de  calitate  in  domeniul  pazei,  protecţiei  obiectivelor,  bunurilor  si  valorilor, 
transportului  de valori  sau colectarea  acestora,  consultantei  de specialitate,  instalării  de 
sisteme  tehnice  (anti-efracţie,  anti-incendiu),  monitorizării  alarmelor  si  intervenţiilor. 
Asigura managementul serviciilor oferite dipunand de personal specializat cu un inalt grad 
de pregatire profesionala.

Întreaga  activitate  se  desfasoara  in  conformitate  cu  legislaţia  in  vigoare  (Legea 
333/2003 modificata prin, Legea 295/2004 precum si Normele si Regulamentul de aplicare 
a acestora).

Serviciul de paza, protectie si control acces

Serviciul de pază cu efective umane presupune: 
Prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului, abuzurilor, incendiilor.
Prevenirea,  observarea  sau  detectarea  oricăror  activităţi  neautorizate  pe  o  proprietate 
privată;  controlul,  regularizarea  sau  direcţionarea  fluxului  de  public  numai  pentru 
rezolvarea cererilor, direct specificate pentru asigurarea protecţiei proprietăţii; 
Protecţia  uneia  sau  a  mai  multor  persoane  fizice  împotriva  atacurilor  corporale,  prin 
folosirea unui agent de protecţie personal; 
Prevenirea  spargerilor,  furturilor,  tâlhăriilor,  sustragerilor  din  magazine  sau  ale  altor 
pierderi similare.

Avand in vedere tendinţele infracţionalităţii, serviciile noastre sunt asigurate cu 
agenţi de pază şi intervenţie, precum si agenti stewarzi pentru prevenirea şi reducerea a 
oricaror evenimente ce ar putea sa prejudicieze activitatile desfasurate de clientii nostrii. 
Personalul nostru are in dotare echipament specific si sunt antrenaţi şi autorizaţi să poarte şi 
să folosească toate mijloacele de autoaparare prevazute de lege.

Monitorizarea consta in supravegherea obiectivelor cu ajutorul sistemelor tehnice 
antiefractie  si  antiincendiu,  care  reactioneaza  operativ  in  momentul  producerii 
evenimentului anuntand centrul nostru de comanda (dispecerat), de unde se declanseaza 
interventia rapida a echipajelor de specialisti din teren si, in cazurile impuse de normele 
legale  in  vigoare,  se  anunta  serviciul  de  urgenta  112.  Sesizarea  dispeceratului  se  face 
automat, prin suport GSM , GPRS şi  telefonic.

La  Interventia Rapida participa echipaje formate din 2-4 agenti de interventie 
deplasarea  efectuandu-se  cu  autovehiculele  din  dotare,  acestea  fiind  adaptate  pentru 
conditiile  drum,  anotimp  si  specificul  evenimentului,  totodata  respectandu-se  timpii  de 
interventie. Agentii sunt  antrenati sa analizeze complexitatea evenimentelor si sa intervina 
in orice situatie pana la sosirea echipajelor de Politie si Jandarmerie.

Clientii  AXIS  CORPORATE  SECURITY sunt  protejati  de  programul  de 
raspuns rapid. Acest program trimite agentii de interventie la alertele alarmelor. Inarmati cu 
experienta si cunostinte, analizeaza tactic si operativ tipul de alarma si actioneaza pentru 
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rezolvarea situatiei conform reglementarilor legale in vigoare.
Autovehiculele echipei de interventie sunt dotate cu dispozitive de radio emisie 

receptie, in legatura permanenta cu Dispeceratul AXIS CORPORATE SECURITY astfel 
incat in eventualitatea unei urgente computerul selecteaza echipele cele mai apropiate de 
locul  urgentei.  Semnele  de  avertizare  si  sigla  AXIS  CORPORATE  SECURITY  sunt 
inscriptionate la vedere pe exteriorul  tehnicii de patrulare si interventie. 

Societatea noastra are in prezent angajati aproximativ 400 de agenti de paza 
atestati conform prevederilor legale in vioare.

Printre  obiectivele  la  care  societatea  noastra  asigura  serviciile  de  paza  se 
numara:

- Carrefour Arad
- Carrefour Oradea
- Carrefour Iasi
- Carrefour Brasov
- OBI Arad, Oradea,  Sibiu
- FC Dinamo Bucuresti
- Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Marie Curie” Bucuresti
- Administratia Domeniului Public si Privat Sector 4 Bucuresti
- Administratia Pietelor Sector 4 Bucuresti
- Registrul Auto Roman (Bucuresti, Alba, Arad, Timisoara, Sibiu, Bihor)
- SC Remarul 16 Februarie SRL Cluj
- SC Concefa Sibiu SRL
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                                                     Serviciul de monitorizare

Sistemul  de  monitorizare   este  constituit  pe  scheletul  unei  infrastructuri  proprii 
format  din  echipamente  de  comunicare  de  ultima  generaţie  interfaţate  cu  sisteme 
informatice performante prin canale de comunicare securizate.

Astfel  AXIS CORPORATE SECURITY efectuează monitorizare folosind:
1. Canal GPRS – un comunicator digital preia semnalele esenţiale din centrala 

de  alarmare  (  Buton  de  panica,  Alarma  generala,  Cădere  tensiune, 
Armare/Dezarmare,  etc.)  si  le  transmite  către  dispeceratul  AXIS 
CORPORATE SECURITY.

2. Canal  telefonic convenţional  –  centralele  de  alarmare  au  integrat  un 
comunicator  telefonic  digital  prin  intermediul  căruia  se  transmit  toate 
mesajele către dispecerat.
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Instalari de siteme de securitate

Prin echipa tehnică compusă din ingineri specialişti in  electronică, automatizări  şi 
cibernetică,  AXIS  CORPORATE  SECURITY realizeazam  instalări  şi  service  pentru 
sisteme de alarmă,  supraveghere,  control acces,  televiziune cu circuit  închis,  sisteme de 
detecţie  şi  prevenire  a  incendiilor.  Instalarea  se face atât  cu sistemele  proprii  cât  şi  cu 
echipamentul  clientului.  În  afară  de  instalarea  propriu-zisă  a  sistemului  de  securitate 
necesar,  AXIS CORPORATE SECURITY oferă service, post-garantie, si consultanţă în 
întreţinerea sistemelor.

  In functie de necesitatile de securitate ce vor fi constatate de catre echipele de suport 
tehnic,  departamentul de proiectare vã va oferi solutia optima pentru sistemul de securitate.

AXIS  CORPORATE  SECURITY poate  realiza  conectarea  sistemelor  la 
dispecerat folosind dubla comunicare din obiectiv , in măsura in care Beneficiarul poate 
pune la dispoziţie unul din cele doua canale de comunicare, cel telefonic.

Dispecerii  realizează  legătura  dintre  dispeceratul  AXIS  CORPORATE 
SECURITY si echipa de Intervenţie Rapida, care se deplasează la obiectivul monitorizat 
dispunând de masuri in funcţie de tipul evenimentului.

             Modul de funcţionare al sistemului de Monitorizare si Intervenţie Rapida 

In  momentul  producerii  unui  eveniment,  comunicatorul  montat  la  beneficiar 
transmite  informaţia,  aceasta  fiind  afişata  pe  monitoarele  Dispeceratului.  In  funcţie  de 
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natura  informaţiei  se  vor  lua  masuri  specifice.  Se  contactează  persoana  de  legătura 
desemnata de Beneficiar, se face recunoaşterea prin parole si se informează despre natura 
evenimentului si despre constatările echipei de Intervenţie Rapida.

In cazul  in  care  sunt  semne de efracţie  Echipa  de Intervenţie  retine  persoana si 
asigura paza pina la sosirea politiei si a beneficiarului.

Beneficiarul  poate  utiliza  componentele  sistemului  in  vederea  transmiterii 
semnalului de alarma. Acesta poate fi transmis prin acţionarea butonului/pedalei de panica 
sau  direct  de  la  tastatura  centralei  de  alarmare  in  cazul  in  care  Beneficiarul  considera 
necesara intervenţia echipei de luptători.

     Pregătirea si instruirea personalului folosit de  AXIS CORPORATE  SECURITY. 
se efectuează pe baza unui plan tematic, avizat de organul de politie competent, iar periodic 
este supus verificărilor specifice.

     AXIS  CORPORATE  SECURITY asigura  in  interesul  beneficiarului  secretul 
informaţiilor si datelor obţinute, a rezultatelor desprinse din studiile si analizele efectuate 
asupra activităţii de supraveghere, protecţie si paza.

NOU  !    MONITORIZARE  GPRS  AUTO   -  dedicata  monitorizarii  autovehiculelor 
dumneavoastra. Cu ajutorul acestui sistem veti stii intotdeauna unde se afla autovehiculul 
dumneavoastra, iar in cazul in care este furat, prin intermediul aparaturii montate poate fi 
blocat oriunde in trafic. 

Compania noastră este asigurata pentru pagube produse terţilor pana la o valoare de 
2.000.000 euro la Banca Comerciala Carpatica.
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                                          Serviciul de service si mentenanta

S.C.  AXIS  CORPORATE  SECURITY  S.R.L. asigura  securitatea  fizica  si 
electronica  in  numeroase  obiective  comerciale,  industriale,  locuri  si  localuri  publice, 
manifestari cultural si sportive, contractele incheiate fiind onorate in cele mai bune conditii, 
evitarea situatiilor limita facandu-se prin buna pregatire a angajatilor nostri si prin masurile 
preventive adoptate.

TEHNICIENII
Pentru departamentul de proiectare, instalare si mentenenta sisteme de securitate, 

societatea noastra dispune de tehnicieni selectati pe baza unor criterii de selectie severe, 
fiind testati atat psihic cat si fizic. Printre acestea enumeram:

 Varste cuprinse intre 25-45 de ani, cu stagiul militar satisfacut;
 Buna pregatire profesionala si specializare in electrotehnica;
 Absolvirea unui curs de formare profesionala prin care si-au dovedit calitatile de 

tehnicieni sisteme de securitate;
 Verificati de catre Organele de Politie competente.

DOTARILE     

  Tehnicienii nostri sunt instruiti pentru a lucra cu publicul, avand tact, fermitate si o 
pozitie decenta, acestia fiind dotati cu:

 Uniforma inscriptionata cu sigla societatii;
 Legitimatie;
 Sisteme de comunicatii in reteaua GSM (telefoane mobile);
 Truse utilate complet pentru asigurarea montajului si a mentenantei la parametrii 

corespunzatori;
 Statii de emisie-receptie;
 Autoturisme pentru deplasarea rapida la obiectiv;
 La solicitarea beneficiarului, societatea noastra dispune de suficient potential uman 

si  tehnico-tactic  pentru  a  suplimenta  oricand  numarul  tehnicienilor  si  a 
echipamentelor necesare asigurarii mentenantei echipamentelor de securitate.

S.C. AXIS CORPORATE SECURITY S.R.L. dispune de un  DISPECERAT 
PROPRIU  conectat la Serviciul Unic de Urgenta 112 si de un  sistem de monitorizare 
performant cu ajutorul caruia putem fi in permanenta legatura cu obiectivele monitorizate 
si printr-un serviciu eficient de interventie auto putem preintampina orice posibil incident, 
de natura infractionala.

Printr-un control  eficient  si  o  buna organizare  a  situatiei  operative  din  teritoriu, 
coordonatorii  echipelor  tehnice  garanteaza  o  prestatie  de  calitate, fara  evenimente 
neplacute.
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DEPARTAMENTUL TEHNIC ASIGURA:

 Proiectarea, instalarea si asigurarea mentenantei cu resurse umane si echipamente 
specializate pentru urmatoarele categorii de sisteme:

1. Sisteme de control acces, electronice si mecano-electrice;
2. Sisteme electronice antiefractie;
3. Sisteme electronice antiincendiu;
4. Sisteme de interfonie;
5. Sisteme de televiziune cu circuit inchis.

 Consultanta  de  specialitate  si  asistenta  tehnica  pentru  masurile  ce  se  impun  in 
proiectarea sistemelor de securitate, sistemele fiind montate de catre specialistii nostri;

AXIS CORPORATE SECURITY mentine o permanenta legatura atat cu sectiile 
de politie din fiecare sector si Inspectoratul General al Politiei, Jandarmerie cat si cu alte 
societati  de  paza  si  protectie,  astfel  incat  orice  masuri  de  interventie  sa  se  execute  in 
limitele legale si sa se asigure lichidarea rapida a tuturor situatiilor potential conflictuale.

                                    Serviciul privat pentru situatii de urgenta

    

        Serviciul privat pentru Situatii de Urgenta se efectueaza cu servanti pompieri 
pregatiti  special  pentru  astfel  de  activitati,  dotati  cu  materiale  si  echipament  specific. 
Interventia  se  realizeaza  cu  autospeciale  echipate  conform  standardelor  impuse  de 
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regulamentele in vigoare. 

Serviciul privat pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii:

1. planifica  si  desfasoara  inspectii,  controale,  verificari  si  alte  actiuni  de prevenire 
privind  modul  de  aplicare  a  prevederilor  legale  si  stabileste  masurile  necesare  pentru 
cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor; 

2. elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor 
de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea; 

3. desfasoara  activitati  de  informare  publica  pentru  cunoasterea  de  catre  cetateni  a 
tipurilor  de  risc  specifice  zonei  de  competenta,  masurilor  de  prevenire,  precum  si  a 
conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta; 

4. monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc; 
5. executa,  cu  forte  proprii  sau  în  cooperare,  operatiuni  si  activitati  de  înstiintare, 

avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, 
descarcerare,  deblocare,  prim  ajutor  sau  asistenta  medicala  de  urgenta,  stingere  a 
incendiilor, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de 
protectie a cetatenilor în caz de situatii de urgenta; 
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6. participa  la  identificarea  resurselor  umane  si  materialelor  disponibile  pentru  în 

situatii de urgenta si tine evidenta acestora; 
7. participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au 

determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor; 
8. stabileste, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului.
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                                                       Escorta V.I.P

Strategia  firmei  este  orientată  spre  extinderea  standardelor  de  exigenţă  în 
asigurarea protecţiei clienţilor.Angajaţilor noştri, recrutaţi prin agenţiile publice sau private, 
li se asigură o pregătire profesională şi fizică adecvată (sau „de calitate”). Specialiştii noştri 
sunt  şcolarizaţi/  pregătiţi  în  mai  multe  domenii,  dintre  care:  măsuri  deprotecţie, 
supravegherea  obiectivelor  (reşedinţe,  spaţii  comerciale  sau de producţie),  prevenirea  şi 
stingerea incendiilor, tehnici de şofat, probleme de etichetă socială sau diversitate culturală. 
Acest program de training le permite  specialiştilor  AXIS CORPORATE SECURITY să 
pătrundă  în  mediul  dumneavoastră  şi  să  rămână  o  prezenţă  cât  mai  discretă.  Reţeaua 
noastră de filiale – Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Bihor, Iasi si Ilfov – în 
continuă  extindere  pune  managementul  la  dispoziţia  dumneavoastră,  iar  echipele  locale 
sunt accesibile şi de încredere. Dispunem în orice moment de personal calificat pentru a 
rezolva orice problemă. Managerul de sucursală,  directorul economic,  managerul pentru 
dezvoltarea afacerilor, directorul de intervenţii, PR managerul şi directorul pentru probleme 
de  securitate  şi  logistică  –  aceşti  oameni  sunt  sprijiniţi  de  nivele  regionale  ale  AXIS 
CORPORATE SECURITY.

                                                        Transport valori

Indiferent  dacă  este  vorba  de  transporturi  cargo  speciale  sau  de  un  transport 
obişnuit  de  valori  al  unei  bănci,  compania  noastră  acoperă  toate  aspectele  privind 
securitatea  transportului,  depozitării  şi  livrării.  Oferim  o  soluţie  cost-calitate  pentru 
asigurarea siguranţei şi securităţii produselor şi bunurilor dumneavoastră de valoare. Aveţi 
încredere în profesioniştii noştri! AXIS CORPORATE SECURITY vă asigură liniştea 
sufletească,  transportul  dumneavoastră  fiind  pe  mâini  sigure.  Deoarece  transportul 
reprezintă un serviciu important al companiei noastre, principala responsabilitate a AXIS 
CORPORATE SECURITY este să facem acest transport cât mai sigur. în situaţii de criză, 
agenţii noştri sunt perfect capabili să realizeze tehnici complicate de conducere defensivă, 
evitarea  accidentelor,  conducere  evazivă  sau  supravegherea  vehiculelor.  Este  bine  ştiut 
faptul că transportul la şi de la o anumită locaţie este momentul când riscul întâlnirilor 
nedorite şi periculoase este foarte ridicat, iar în timpul transportului clientul se simte foarte 
vulnerabil.  AXIS CORPORATE SECURITY a  dezvoltat  metode  şi  proceduri  specifice 
pentru a minimaliza riscul, bazându-se pe cercetări şi pregătiri meticuloase şi punând la 
dispoziţia  cleintului  cea mai  bună protecţie  posibilă.  Transportul pentru valori  monetare 
este în principal solicitat  de către bănci, însă nu excludem colaborarea cu alte tipuri de 
societăţi.
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                                                        Medicina Muncii

Axis Corporate Security oferă serviciul de Medicina Muncii structurat în funcţie de 
riscurile profesionale specifice companiei dvs., identificate în prealabil de specialişti în 
domeniu. 

Activitatea noastra functioneaza in conformitate cu: 

▪ Legea nr. 319/2006 si Normele Metodologice de Aplicare Publicate in Monitorul Oficial 
nr. 882/30.10.2006. 

▪ Hotararea de Guvern nr. 355 din 17 mai 2007 privind examinarile medicale pentru fiecare 
categorie profesionala in parte. 

Serviciile de Medicina Muncii pe care compania noastra le ofera: 

- organizarea şi participarea la evaluarea riscurilor profesionale; 
- monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin: 
- examen medical la angajare – prevăzut în fişa postului; 
- control medical periodic- prevăzut în fişa postului; 
- examen medical la reluarea muncii; 
- examen medical de adaptare; 
- reabilitarea profesională şi reorientarea profesională în caz de accident de muncă; 
- comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii; 
- consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho- fiziologice ale 
angajatorului; 
- consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate şi securitate la locul 
de muncă; 

Mentionam ca serviciile noastre pot fi oferite la sediul beneficiarului sau in orice 
locatie aleasa de acesta, prin Serviciul de Examinare Mobila, posibil prin ambulanta noastra 
dotata cu echipamentele necesare. 

In speranta unei bune colaborari,
Cu deosebita consideratie,

ADMINISTRATOR

RUDEANU IOAN ANDREI
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