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Context

Principalele obiective ale companiei:

✓ Diversificarea serviciilor astfel

incat acestea sa acopere o gama

larga de procese tehnico-

administrative, non-productive si

care nu reprezinta core-business 

pentru clientii sai

✓ Integrarea si optimizarea

proceselor interne cu impact la 

nivelul costurilor, calitatii si timpilor

de executie, prin crearea si

mentinerea infrastructurii IT

✓ Realizarea unui suport real, 

concret si masurabil pentru clienti

Obiective

RSS se afla intr-un proces de 

transformare si reorganizare

menit sa ofere o gama de servicii

tehnico-administrative si de 

suport destinate companiilor care 

opereaza in Romania.

Procesul vizeaza toate

elementele esentiale ale 

functionarii companiei:

✓ Performanta economica

✓ Vanzari

✓ Resursa umana

✓ Procesele operationale

Situatia actuala
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Linii de bussiness

Proiectarea, realizarea si

mentenanta retelelor de 

cablări structurate și reţele 

electronice de date; 

Găzduirea serverelor de 

date si aplicatii în cadrul 

data center-ului propriu

Infrastructuri si servicii IT

1

Constructii si iluminat

Servicii end-to-end de 

securitate destinate

companiilor (sisteme

tehnice de securitate, paza, 

monitorizare-interventie). 

Securitate

Proiectarea si realizarea de:

• constructii civile,

industriale

• sisteme de Securitate 

mecanica

• Sisteme de iluminat

stradal (led sau becuri

fluorescente)
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Securitate - Proiectare, instalare, mentenanta sisteme

de securitate

Proiectare 

sisteme de 

securitate

Instalare 

sisteme de 

securitate

Mentenanta –

service 

sisteme de 

securitate

Specialistii RSS executa proiectarea sistemelor de securitate in acord cu 

prevederile legale si profesionale aplicabile, atat in cazul sistemelor nou 

instalate cat si la producerea unor modificari ale sistemelor existente 

(upgrade, suplimentare/diminuare etc.)

Cu peste 100 de persoane in cadrul Departamentului Tehnic, RSS 

Security poate asigura implementarea unor sisteme de anvergura, 

complexe si cu livrare in oricate puncte la nivel national. 

Serviciile de mentenanta-service reprezinta o arie de maxim interes

pentru compania noastra, aspect ce rezulta si din numarul foarte mare 

de obiective pentru care asiguram aceste servicii. Raspandirea

echipelor tehnice la nivel national ne ofera posibilitatea sa prestam

serviciile in cadrul unor SLA-uri competitive si diferentiate in functie de 

criticalitate.



Proiectare, instalare, mentenanta sisteme de 
securitate

Acoperind prin forte proprii intreg teritoriul 

Romaniei (37 filiale judetene) serviciul tehnic al 

RSS poate realiza proiectarea, instalarea si 

mentenanta unor sisteme de anvergura:

• sisteme de detecţie şi semnalizare  incendiu;

• sisteme de detecţie şi semnalizare efractie;

• sisteme de televiziune cu circuit inchis;

• Sisteme de control acces (hotelier, auto, 

persoane,etc.)

• Sisteme de sonorizare

• Integrarea lor sub o platferoma unica de 

management al incidentelor de Securitate

• Folosirea echipamentelor furnizate de 

producatori de talie mondiale

• Detinerea tuturor licentelor si avizelor de 

functionare



Proiectare, instalare, mentenanta sisteme de 
securitate

Cu o echipa formata din peste 80 de tehnicieni 

si peste 10 ingineri specialisti Romanian 

Security Systems reuseste sa: 

• Execute peste 2000 de lucrari de mentenata

lunar pe tot teritoriul Romaniei

• Execute peste 400 lucrari de instalare lunar  

pe tot Teritoriul Romaniei

• Sa dezvolte si sa implementeze solutii

integrate de Securitate si management al 

securitatii



Securitate - Paza umana, monitorizare, interventie

rapida

Patrulare si 

stationare

VSaaS / 

MVaaS

Acesta este cel mai popular serviciu de securitate atat in randul 

companiilor cat si al persoanelor fizice datorita tarifului si nivelului de 

securitate asigurat. Numarul de abonati si de echipaje de interventie, 

acoperirea nationala si calitatea serviciilor ne recomanda. 

Serviciul de patrulare are rol de descurajare prin afisarea in zona de 

interes a unei forte de securitate care poate sa intervina in caz de 

necesitate.In cazuri deosebite (ex: nefunctionarea sistemului de 

alarma) sau la cererea clientilor, echipajul poate stationa in zona 

pentru a securiza obiectivul sau a descuraja eventualele tentative de 

furt sau acces neautorizat

Romanian Security Systems dispune de un dispecerat video foarte 

performant precum si de un soft de monitorizare unic dezvoltat pe 

specificatiile si functiuni speciale, gandite astfel incat sa putem oferi 

clientilor nostri mai multe beneficii pe baza aceleiasi infrastructuri de 

securitate.

Monitorizare 

si interventie



Dispecerat de monitorizare

RSS dispune de un Dispecerat modern si o 

solutie software special dezvoltata pentru a 

oferi control si transparenta. Intre functiile 

acestuia mentionam:

• Confirmarea video a alarmelor primite la 

dispecerat;

• Supervizarea închiderii magazinelor;

• Îndepărtarea preventivă a persoanelor, prin 

apeluri vocale, dintr-o arie restricționată 

accesului;

• Intervenție prin mesaje vocale, în cazul unui 

eveniment nedorit, pentru limitarea 

pierderilor și salvarea personalului 

beneficiarului;



Interventie Rapida cu echipaje mobile 
specializate

Prin flota sa Romanian Security Systems este 

unul dintre cei mai importanti operatori de 

profil din Romania. Astfel:

• Avem 37 de sucursale judete cu personal de 

la Sef de punct de lucru pana la tehnicieni si 

agenti de interventie/paza

• Intervenim cu echipaje rapide de interventie 

in peste 135 de localitati, practic la nivel 

national ;

• Asigurarea serviciilor de paza, stationare 

patrulare in maxim 2 ore de la cererea 

clientului;



Paza electronica – Video Analytics

Un astfel de sistem reprezinta practic un agent 

de Securitate electronic, acesta avand 

posibilitatea ca, pe baza unor librarii specifice, 

sa identifice situatii neconforme sau 

compartamente suspecte, cum ar fi:

• Acces neautorizat in zone si locuri protejate

• Sabotarea sistemului

• Abandonarea / disparitia unui obiect din 

cadru

• Alte comportamente suspecte (ex: parcare)

In plus, prin capabilitatile de analiza video, 

sistemul poate oferi date de business utile cum 

ar fi numarul, sexul si categoria de varsta a 

vizitatorilor, asociere cu interval orare etc.



Constructii si Iluminat

Aceasta gama de servicii face referire la constructia de imprejmuiri

(garduri), hale industriale, si alte cladiri din material de constructii

diverse.

Solutiile de iluminat stradal au ca scop sporirea sigurantei obiectivelor 

monitorizate si prevenirea accidentelor

In realizarea lucrarilor mentionate, RSS asigura integral documentatia

tehnica si administrativa necesara (proiecte, autorizatii, avize etc).  
Documentatie 

specifica

Iluminat 

stradal

Constructii 

civile si 

industriale



Constructii civile si industrustriale

• lucrări de pregătire a terenului;

• amenajări birouri, locuințe, spații comerciale și 

hale industriale;

• clădiri sociale, administrative și culturale;

• construcții de vile, blocuri de locuințe, case de 

vacanță, apartamente, dependințe;

• consolidări și reabilitari de construcții 

existente;

• lucrări de instalații apă-canal, sanitare și 

termice;

• lucrări de instalații electrice, de încălzire și aer 

condiționat;

• placaje și finisaje interioare și exterioare;

• lucrări de construcția drumurilor.



Iluminat stradal

Pentru iluminatul stradal, lampile cu led 

reprezinta solutia optima intrucat:

• au eficienta maxima;

• Solutiile de iluminat stradal au ca scop 

sporirea sigurantei obiectivelor monitorizate 

si prevenirea accidentelor. 

• Reducerea costurilor cu energia electrica –

iluminatul cu led economisteste pana la 

80% din electricitatea utilizata de becurile

incandescente si pana la 50% din cea

utilizata de becurile fluorescente

• au cea mai scurta perioada de amortizare a 

investitiei



Securitate mecanica

Cu o vasta experiență în domeniu, prin echipe 

specializate asigurăm realizarea de:

• Garduri perimetrale industriale cu panouri 

metalice, plasă sudată, plasă împletită, 

metal;

• Garduri electrice neletale pentru protecția 

proprietăților private, complexurilor 

industriale, bazelor militare, managementul 

animalelor, protejarea culturilor vegetale;

• Împrejmuiri cu sârmă ghimpată spiralată, 

lamată, tip NATO,  cu lame, concertină, 

sârmă ghimpată electrificată;

• Sisteme de inchidere si porti batante, 

culisante, autoportante automate sau 

manuale.



Infrastructuri si Servicii IT

Acest serviciu face referire la locatii precum cladiri de birouri, sedii firme, 

super/hypermarket-uri, showroom-uri auto, targuri si expozitii si poate fi 

accesat in regim abonament sau pe momente punctuale.

Compania noastra va ofera servicii specializate de hosting (website-

uri, aplicatii etc) si securitate IT constand in monitorizarea

amenintarilor, protectia datelor si eliminarea atacurilor in 

eventualitatea in care acestea au loc asupra sistemelor sau datelor din 

responsabilitate

Orice sistem pe care il implementam este bine documentat si proiectat

conform cerintelor clientului si a normelor legislative in viguoare. Post 

garantie serviciile de mentenanta sunt asigurate preventiv si la cerere

pentru asigurarea functionarii optime a sistemelor implementate

Servicii de 

proiectare si 

mentenanta

Hosting si 

Securitate IT

Retele 

structurate 

date&voce



Retele structurate date&voce

Fie ca se realizeaza la interior sau la exterior (intre

diferite cladiri ale clientului) lucrarile aferente

retelelor strucutrate asigura pasii:

• Proiectare retea, intocmire documentatie.

• Alegere echipamente pasive si active (switch, 

router, cablu, prize si accesorii).

• Instalare canal de cablu

• Montare cablu UTP/FTP/FO.

• Montare prize.

• Montare rackuri pentru echipamente.

• Instalare patch panel, echipamente active si 

patch cord.

• Testare cabluri si conectica.

• Pozitionare acces point, montare si orientare 

antene



Hosting si Securitate IT

Cum orice sistem genereaza date apare

necesitatea stocarii si a securizarii lor. Astfel sa

asiguram:

• Servicii colocare in rack-uri HP enterprise 

• Inchiriere de echipamente/servere HP, Force10, 

Fortinet, Cisco 

• Protectie impotriva atacurilor de tip DDoS 

• Servicii de conectivitate internet proprie 1Gbps 

• R1Soft Backup date 

• Servicii administrare infrastructura IT 

• Acces direct catre 1200 retele

• Firewall 

• IDS/IPS 

• Protectie impotriva atacurilor de tip DDoS

• Proiectare si executie scenarii de disaster-

recovery & business-continuity



Alte servicii

Fire&safety

Investigatii 

Private

Acest serviciu este foarte important prin insasi faptul ca cunoscand

particularitatile si necesitatile de Securitate ale clientilor nostrii reusim

astfel sa aduce calitate serviciilor de securitate . 

Pentru a putea oferii intreaga gama de servicii (inclusiv securitatea la 

incendiu) Romanian Security Systems poate oferi si servicii private de 

pompieri

Cum multe din incidentele de Securitate au ca punct de plecare surse

din interiorul clientilor nostrii, prin investigatiile private facute de 

detectivii nostrii reusim sa izolam astfel de cazuri

Audit si 

Consultanta



Securitate – audit si consultanta

Datorită experienței pe care o avem în 

domeniul securității, asigurăm clienților noștri:

• Analiza de risc la securitate fizica;

• Identificarea soluțiilor de securitate optime 

în funcție de specificul obiectivului, 

cerințele clientului și legislația în vigoare;

• Întocmirea arhitecturii soluțiilor de 

securitate agreate;

• Estimarea costurilor financiare;

• Reducerea bugetelor de securitate prin 

implementarea sistemelor de securitate 

integrate;

• Supervizarea implementării soluției de 

securitate agreată.



Fire & safety

Fire&Safety oferă Servicii Private de Pompieri direct 

sau prin subcontractor, clienţii beneficiind de 

următoarele:

• Monitorizarea sistemelor de detecţie a 

incendiilor;

• Asigurare personal specializat pentru 

intervenţie în caz de incendiu (servant pompier, 

cadru tehnic PSI) şi supravegherea instalaţiilor 

speciale de detecţie /semnalizare /stingere a 

incendiilor 24h din 24h;

• Realizarea documentelor în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;

• Realizare Planuri de Evacuare, Planuri de 

Intervenţie (în caz de cutremur, de incendiu, de 

inundaţii, de atac terorist), Fise de Obiectiv;

• Realizare Semnalistică specifică Prevenirii şi 

Stingerii Incendiilor;

• Dotarea clădirilor cu mijloace tehnice pentru 

prevenirea şi stingerea incendiilor.



Investigatii private

Compania noastra pune un accent 

deosebit pe respectarea legislatiei 

nationale și internationale, luand 

masurile necesare pentru a se asigura 

ca activitatile sale nu incalca

Constituția, drepturile personale, 

securitatea naționala, ordinea publica

sau moralitatea. Dorim sa asiguram 

clientilor nostri ca informatiile obtinute 

din activitatile de investigatii private

sunt destinate exclusiv clientilor, in 

conditiile legii .



Certificatul de înregistrare 
Romanian Security Systems



Licenţa Romanian Security Systems  
Servicii de pază



Licența servicii tehnice
Romanian Security Systems



Vă mulțumim!

Date Contact:

Romanian Security Systems,

Bld. Dimitrie Pompei, Nr. 10A,

Clădirea Conect 1, Et. 3, sector 2,

București


