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Companie 

În anul 2010 s-a infiintat Cyber Security, companie specializată în pază şi protecţie, în 
conformitate cu legile în vigoare.Pe parcursul anilor, ne-am reinventat continuu, am acumulat 
experienţă şi ne-am perfecţionat pentru a vă oferi cele mai bune servicii adaptate la nevoile 
dumneavostră.  
Sub deviza „Confortul siguranţei”, Cyber Security joaca un rol important pe piaţa de 
securitate românească, ocupându-se permanent de siguranţa a peste 1500 de beneficiari. În 
cele ce urmează, vă invităm să ne cunoaşteţi mai bine! 

Servicii: 

Paza umana cu agenti specializati 

Cyber Security asigura servicii de securitate la cel mai inalt standard. Agenti de paza sunt 

instruiti periodic pentru indeplinirea serviciului de paza ei indeplinind mai multe functii printre 

care: 

 functia de control - acces la intrarea/iesirea in/din obiectiv, atat auto cat si persoane;

 functia de prevenire si identificare a fenomenului infractional (furturi etc) si impiedicarea acestora;

 functia de informare atat pentru vizitatori (clienti), cat si pentru beneficiarii serviciului de paza;

 intocmirea de rapoarte de activitate zilnice si procese verbale pentru eventualele incidente;

 sigur si propice asigurarea unui climat desfasurarii activitatilor specifice in obiectiv;

In vederea realizarii calitatii serviciului de paza umana toate obiectivele societatii sunt verificate 

de catre inspectorii de securitate prin controale operative periodice, atat pe durata zilei cat si pe 

timpul noptii, agentii de securitate raporteaza din ora in ora situatia din obiectiv la dispeceratul 

Cyber Security, selectarea agentilor  de securitate se face conform legii iar pe langa aceste 

criterii ei dau un test personalizat in care se urmaresc aptitudinile si reactiile in diferite situatii. 

Dotarea agentilor de securitate: 

 Uniforma inscriptionata cu sigla Cyber Security;
 Ecuson de identificare;
 Tomfa;
 Spray iritant-lacrimogen;
 Mijloace de communicare telefon mobil sau statie radio;

 Lanterna, fluier;
 Detector de metale (in functie de caracteristicile obiectivului);
 Arme letale de paza si aparare/arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea

beneficiarului si in conditiile legii);

Intreaga activitate se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare ( Legea 333/2003, 

precum si Normele si Regulamentul de aplicare a acestora) 
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Monitorizare si interventie rapida 

Acest serviciu consta in monitorizarea permanenta in timp real a sistemelor de alarmare la 

efractie si incendiu folosind un comunicator digital si o cartela de date securizata care transmite 

semnalele din centrala de alarma (panica, alarma generala, cadere de tensiune, 

armare/dezarmare, incendiu etc) catre dispeceratul Cyber Security. La primirea acestor 

semnale dispecerul de servici trimite cele mai apropiate echipaje de interventie care se 

deplaseaza in regim de urgenta, pentru verificarea ovbiectivului. Dispecerul va contacta 

persoana de legatura desemnata de Beneficiar si o va informa despre constatarile facute de 

echipajele de interventie in urma verificarii obiectivului. In cazul in care se constata semne de 

efractie echipajele de interventie vor asigura perimetrul obiectivului pana la sosirea 

Beneficiarului si a politiei. 

Monitorizare video 

Monitorizarea video reprezinta supravegherea continuua (sau dupa un program stabilit) a 

camerelor video de catre Dispeceratul Cyber Security. In cazul in care patrund persoane 

suspecte in perimetrul protejat dispecerul anunta persoanele de contact ale clientului si dupa 

caz echipajul de interventie care se va deplasa la in cel mai scurt timp la obiectiv. 

Serviciul de monitorizare video a fost creeat pentru a oferii clientilor o solutie pentru siguranta 

bunurilor sale fara a necesita  o invenstitie costisitoare. 

Securitate Evenimente 

Serviciul de securizare evenimente presupune un complex de masuri de securiatate aplicate 
inainte si pe perioada unor evenimente culturale, sportive, de afaceri, pentru asigurarea bunei 
lor desfasurari. Abordarea profesionala in securitatea evenimentelor ofera o atmosfera relaxata, 
de liniste si siguranta. 
În cei 5 ani de activitate, ne-am ocupat cu succes de siguranţa multor evenimente, ceea ce 
dovedeşte că suntem o companie, care pune pe primul loc clientul. Cyber Security dispune de 
logistica necesară şi de oameni, care să vă ofere confortul siguranţei, fie că este vorba de un 
eveniment privat sau de unul de mare anvergură. 

Instalare sisteme de alarmare la efractie  

Sistemul de alarmare la efractie reprezinta un ansamblu de dispositive ce detecteaza si 

semnalizeaza o stare de pericol sau patrunderea unei persoane neautorizate intr-un anumit 

spatiu protejat. 
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Instalare sisteme de supraveghere video 

Sistemele de supraveghere video sunt utilizate la supravegherea activitatii de productie, spatiilor 

comerciale, magazinelor mari si mici, halelor, depozitelor, parcarilor si a imobilelor de orice 

fel.Avantajul acestor sisteme video este ca ofera posibilitatea de identificare a persoanelor si a 

actiunilor suspecte precum si dovada inregistrata a producerii evenimentului. 

Aceste sisteme de supraveghere video sunt instalate si proiectate de specialistii nostrii in functie 

de necesitatile obiectivului asigurat si cerintele clientilor, cu scopul obtinerii celor mai bune 

solutii tehnice de securitate. 

Consultanta in servicii de securitate 

Securitatea dumneavoastră şi a bunurilor sunt o prioritate pentru noi şi din acest motiv vă 
putem ajuta să găsiţi cea mai bună soluţie, împreună cu Cyber Security.  
Acest serviciu consta in: 

 Stabilirea vulnerabilitatilor si a factorilor de risc ce afecteaza securitatea obiectivului;
 Stabilirea zonelor de securitate si a standardului minim pentru fiecare zona in parte;
 Intocmirea documentelor specifice (plan de paza, documente tip, proceduri de intrare in

obiectiv)

Dotari: 

Dorim să vă simţiţi mereu în siguranţă cu Cyber Security şi de aceea investim în permanenţă 

în tehnologii, pentru a fi în pas cu ultimele tendinţe în domeniu. Ne informăm continuu, 

participăm la târguri specializate, menţinem o strânsă legătură cu furnizorii de echipament şi ne 

instruim şi testăm în permanenţă personalul. Toate aceste lucruri pentru a vă oferi servicii de 

calitate. 

Parc Auto 

Pentru a aborda orice misiune cu succes, Cyber Security detine un parc auto care ii asigura 
un grad ridicat de operabilitate si mobilitate in prestarea serviciilor catre clienti. Autoturismele 
societatii au insemne distinctive si sunt dotate cu mijloace de comunicare si sisteme GPS. 
Parcul auto al societăţii are în componenţă autovehicule marca Dodge, Hummer, Mitsubishi, 
Dacia, Jeep, Peugeot, Toyota. 

Dispecerat de ultima generatie 

Cu un timp de intervenţie foarte scurt ( 1-6 minute / zi-noapte ), Cyber Security dispune de 

dispecerate moderne, funcţionale 24 din 24, 365 zile pe an, care facilitează o intervenţie 

promtă.Echipajele noastre sunt monitorizate permanent, astfel încât, în cazul unei efracţii sau la 

acţionarea butonului de panică îşi vor face apariţia cele mai apropiate 2-3 echipaje de 

intervenţie. 
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Personal Calificat 

Personalul Cyber Security este avizat de organele de poliţie şi bineînţeles atestat în urma 

cursurilor de atestare profesională conform legislaţiei în vigoare. Pe langa aceste criterii agentii 

de paza dau un test personalizat in care se urmaresc aptitudinile si reactiile in diverse situatii. 

Clientii nostri ne recomanda pentru promptitudinera si  profesionalismul de care 
dam dovada in orice situatie.  


