
 
 
 

  
GRUPUL ROMAN DE SECURITATE 

We never fail 
 

Urmare a amplificării fenomenului infracțional și a cererii tot mai acute a 

unor servicii de securitate complete și profesionale din partea societății civile, și nu 

numai, se inființează GRUPUL ROMAN DE SECURITATE sub cupola căreia activează cei 

mai buni specialiști în securitatea umana și electronică. 

Colaborând cu instituțiile de stat și cu alte autorități europene cu atribuții 

în domeniul securității, GRUPUL ROMAN DE SECURITATE acționează pentru 

identificarea, prevenirea și soluționarea problemelor de insecuritate prin intermediul 

serviciilor și proiectelor pe care le dezvoltă și le implementează. 

GRUPUL ROMAN DE SECURITATE, prin companiile fondatoare: 

 SECURITY PATROL PROTECTION, 

 SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS, 

 SECURITY RESEARCH INVESTIGATIONS, 

au desemnat drept Președinte pe Dl. Silviu Crăescu, persoană publică cu înaltă ținută 

morală, profesionist cu experiență internațională în optimizarea managementului 

organizațional și administrativ, în managementul planificării apărării naționale, pentru 

situații speciale și securitate societală. 

Strategia GRUPULUI ROMAN DE SECURITATE este strategia câștigătoare 

a calității, aceasta fiind cea care face diferența intr-o piață puternic competitivă. 

Suntem conștienți de faptul că, pe termen lung, calitatea produselor și 

serviciilor noastre, adaptate permanent la nevoile pieței, este un important factor care 

influențează profitul și cea mai eficientă modalitate de a mări cifra afacerilor, ducând 

atât la extinderea cât și la creșterea cotei de piață. 

GRUPUL ROMAN DE SECURITATE este pion important în industria de 

securitate privată din România, care urmărește dezvoltarea proactivă a unei 

comunități sociale căreia îi pasă de siguranța și securitatea comunității și care dorește 

să promoveze, prin firmele asociate încredere, respect reciproc și profesionalism. 
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SECURITY PATROL PROTECTION este una din cele mai noi companii de securitate din Romania, fiind infiintata 

in anul 2013. A luat nastere ca urmare a asocierii unor profesionisti cu experienta vasta in serviciile de securitate 

internationale. Calitatea serviciilor situeaza SECURITY PATROL PROTECTION in topul companiilor de securitate din 

Romania. 

SECURITY PATROL PROTECTION este organizata ca o structura supla, flexibila, bazata pe un management 

orientat spre performanta. Compania noastra poate raspunde eficient tuturor exigentelor din domeniul serviciilor de 

securitatate. Cu fiecare proiect finalizat, reputatia SECURITY PATROL PROTECTION devine din ce in ce mai solida. 

SECURITY PATROL PROTECTION isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 333/2003, privind paza 

obiectivelor, bunurilor si valorilor, fiind autorizata de catre Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Politiei 

Romane - Directia de Ordine Publica cu numarul 2383 / P / 2014. 

  

SS EE RR VV II CC II II   DD EE   SS EE CC UU RR II TT AA TT EE  

 SECURITY PATROL PROTECTION ofera servicii de securitate pe intregul teritoriu national pentru: 

- sedii de birouri, ansambluri rezidentiale; 

- centre comerciale, magazine, hypermarket-uri, showroom-uri; 

- hale industriale, service-uri, parcuri auto; 

- hoteluri, restaurante, pensiuni, case de vacanta; 

- santiere de constructii; 

- sedii bancare, case de schimb sau de amanet; 

- institutii publice; 

- licee, scoli, gradinite, crese; 

- centre medicale, farmacii; 

- parcuri, piete, terenuri agricole, depozite; 

- concerte, festivaluri, targuri, expozitii, campanii publicitare, petreceri private, etc. 

Serviciile de paza sunt organizate in sistem militarizat, cu personal selectat, instruit, testat si indrumat de 

profesionisti sub strictul control al institutiilor abilitate. 

In functie de importanta valorilor pazite si la solicitarea beneficiarilor, asiguram si paza cu agenti inarmati. 
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SS EE RR VV II CC II II   DD EE   MM OO NN II TT OO RR II ZZ AA RR EE   SS II   II NN TT EE RR VV EE NN TT II EE  

 

MONITORIZAREA presupune preluarea permanenta (24 ore/zi, 365 zile/an) a semnalelor transmise de sistemul 

local de alarma catre dispeceratele SECURITY PATROL PROTECTION si gestionarea acestora in functie de tipul 

evenimentului transmis. Transmisia evenimentelor in dispecerat se realizeaza prin linie telefonica fixa si mobila 

(GPRS/GSM), prin internet sau prin retea radio. Operatorii dispeceri interpreteaza fiecare semnal primit de la abonati, iar 

in caz de efractie, buton de panica, incendiu, sabotaj, caderi de tensiune sau de acumulatori se alerteaza prin statie 

echipajele mobile de interventie rapida pentru deplasarea in regim de alarma la obiectiv. 

INTERVENTIA presupune deplasarea rapida a echipajelor de interventie la obiectivul monitorizat in caz de 

alarma. Agentii de interventie constituie corpul de elita al firmei prin calitatile fizice si psihice deosebite ca urmare a 

pregatirii teoretice si a antrenamentelor riguroase. Echipajele dispun de automobile inscriptionate si au in componenta 

agenti de interventie calificati si dotati corespunzator: baston sau tomfa, spray lacrimogen, vesta de lupta, aparatori, 

casca de protectie, pistol cu gaz sau bile de cauciuc (dupa caz), statie emisie receptie si telefon mobil. Echipajele de 

interventie efectueaza serviciul in puncte fixe de stationare, in zonele apropiate obiectivelor monitorizate si prin patrulare 

pe trasee prestabilite. In permanenta unul dintre echipaje se constituie in rezerva operativa pentru situatii speciale 

(alarme concomitente, defectiuni tehnice ale mijloacelor de transport etc). 

  

SS EE RR VV II CC II II   PP EE NN TT RR UU   PP RR OO TT EE CC TT II EE  

 

SECURITY PATROL PROTECTION asigura servicii profesionale de securitate persoanelor cu functii deosebite 

sau celor care sunt obisnuiti cu tratament preferential pentru: 

- organizarea si gestionarea unor evenimente 

- primirea, insotirea si protectia persoanelor 

- organizarea si gestionarea intalnirilor secrete 

- verificarea si depistarea interceptarii comunicatiilor 

 

Persoanele care apeleaza la serviciile noastre vor fi insotite de agenti specializati pe tot teritoriul tarii, in deplina 

siguranta si discretie.  
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SS EE RR VV II CC II II   DD EE   CC OO NN SS UU LL TT AA NN TT AA   

 In alegerea variantei optime pentru asigurarea bunurilor si valorilor dintr-un obiectiv, a vietii si integritatii 

persoanelor, SECURITY PATROL PROTECTION va sta la dispozitie, prin profesionistii sai, cu servicii de consiliere de 

specialitate.  

Serviciul de consultanta este in masura sa analizeze cererile formulate, sa ofere solutii, sa propuna serviciile 

optime din punct de vedere al eficientei si al costurilor si isi asuma intreaga responsabilitate pentru solutia adoptata. 

Raspunsul dumneavoastra la prezenta oferta ne onoreaza.  

In vederea negocierii unui contract, ne vom preciza reciproc optiunile pentru gasirea unei solutii convenabile 

ambelor parti. 

In speranta unei colaborari fructuoase, va stam oricand la dispozitie! 

                                                                            

    Echipa   
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 SECURITY RESEARCH INVESTIGATIONS este organizata ca o structura supla, flexibila, 

bazata pe management orientat spre performanta. Compania noastra pote raspunde eficient tuturor 

exigentelor din domeniu. Cu fiecare proiect finalizat, reputatia SECURITY RESEARCH 

INVESTIGATIONS devine din ce in ce mai solida. 

 SECURITY RESEARCH INVESTIGATIONS isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 

329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, fiind autorizata de catre Ministerul 

Administratiei si Internelor prin Inspectoratul General al Politiei Romane. 

 Functionam pe baza unor principii esentiale, respectate cu absoluta strictete si anume: 

 

OPERATIVITATE   

 PROFESIONALISM  

  CONFIDENTIALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITY RESEARCH INVESTIGATIONS ofera servicii de investigatii pentru un spectru larg de 

beneficiari: 

- institutii private sau de stat 

- banci si institutii financiare nebancare 

- societati de asigurari 

- centre comerciale si magazine 

- institutii de invatamant 

- societati de paza 

- hoteluri si restaurante 

- depozite 

- santiere 

- flote de masini 

- persoane fizice 
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- investigatii privind bonitatea, seriozitatea, solvabilitatea, antecedentele si cazierele comerciale 

ale partenerilor sau viitorilor parteneri de afaceri precum si obtinerea unor informatii utile in 

negocieri; 

- investigatii privind intentiile sau operatiunile de instrainare a bunurile de natura civila, 

comerciala sau penala, executate in scopul prejudicierii intereselor unei parti; 

- investigatii privind angajatii proprii (verificarea C.V-urilor, loialiatea, verificarea respectarii si 

indeplinirii sarcinilor de serviciu, verificarea concediilor medicale si a absentelor de la serviciu); 

- investigatii privind prevenirea furturilor si sustragerilor de materiale; 

- investigatii privind cazurile de frauda bancara si in domeniul asigurarilor; 

- investigatii privin falsurile, contrafacerile, marcile inregistrate, patentele, drepturile de autor si 

pirateria; 

- investigatii privind scurgerea de informatii, date cu caracter confidential, informatii economice 

si protectia contrainformativa a acestora; 

- angajati sub acoperire, clienti sub acoperire; 

- analize de piata si monitorizarea concurentei (numar de angajati, numar de clienti, achizitii, 

dotari, aproximarea vanzarilor); 

- consultanta si avaluarea riscului in demararea unor afaceri; 

- depistarea si localizarea clientilor rau platnici; 

- verificarea eficientei sistemelor de paza, monitorizare si interventie; 

- depistarea sistemelor tehnice de supraveghere ascunsa (camere video, microfoane, etc.) din 

birouri, masini, proprietati private; 

 

 

 

 

- investigatii inainte su dupa casatorie (sinceritate, vicii, pasiuni, obligatii, relatii, anturaj, 

probleme de sanatate, copii nedeclarati); 

- investigatii in caz de rapiri, disparitii de la domiciliu, lipsire de libertate, obligare la munca 

silnica, munca la negru; 

- investigatii privind parasirea caminului conjugal; 

- investigatii privin infidelitatile conjugale 

- investigatii privind sustragerea de la obligatii banesti sau de plata; 

- investigatii privind identificarea si gasirea bunurilor ascunse de partenerul de viata sau de cuplu; 

- investigatii in caz de hartuire sexuala; 

- investigatii patrimoniale, ipotecare, cadastrale, testamentare; 

- investigatii privind santajul; 

- investigatii de dactilocopie, grafica, balistica si traseologie 

- investigatii privind comportamentul si anturajul minorilor; 

- investigatii privind conduita economico-sociala si moral etica a unor persoane; 

- investigatii privind pierderea unor documente sau acte si obtinerea acestora din arhiva; 

- verificarea bonelor (femeilor la curatenie) inainte su dupa angajare; 

- sprijin de specialitate in intregirea sau regasirea familiei; 

- reconstituirea arborelui genealogic; 

- verificarea antecedentelor personale; 
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- testarea aptitudinile necesare exercitarii unei anumite activitati sau functii; 

- verificarea onestitatii si loialitatii contractuale a angajatului in raport si fata de angajator; 

- solutionarea contradictiilor care apar între declaratiile persoanelor constituite ca parti în 

procesul penal, când procedeul clasic al confruntarilor nu a dat rezultate; 

- excluderea suspectilor care sunt neimplicati în cauzele cercetate, prevenindu-se pierderile de 

timp prin verificari inutile si evitarea implicarii cadrelor de politie; 

- identificarea autorilor de infractiuni, indiferent de genul acestora; 

- stabilirea sinceritatii apararilor formulate de catre persoanele implicate în comiterea unor 

infractiuni (cauze care înlatura caracterul penal al faptei, legitima aparare, starea de necesitate, 

eroarea de fapt, constrângerea fizica sau morala); 

- stabilirea împrejurarilor care califica sau agraveaza unele fapte penale; 

- depistarea caracterului calomnios al unor denunturi sau al unor plângeri penale; 

 

 

 

 

In asigurarea variantei optime, SECURITY RESEARCH INVESTIGATIONS va sta la dispozitie 

prin profesionistii sai, cu servicii de consultanta de specialitate, fiind in masura sa analizeze cererile 

formulate, sa ofere solutii optime din punct de vedere al eficientei si al costurilor si sa isi asume intrega 

responsabilitate pentru solutiile adoptate. 

Raspunsul dumneavoastra la prezenta oferta ne onoreaza. 

In speranta unei colaborari fructuoase, va stam la dispozitie ! 

Telefon: 0785 668 888 

E-mail: office@dsm-romania.com 

   

 

 

 

 

Echipa 

 

SECURITY RESEARCH INVESTIGATIONS 
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SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS 

                               

VA PROPUNE: 

ESTE MOMENTUL CLADIRILOR " INTELIGENTE " 

Motivul pentru care va propunem aceasta colaborare este reprezentat chiar de tendintele actuale in cadrul 

constructiilor civile, comerciale si/sau industriale. Astfel, in ultimii ani, se face tot mai mult simtita cererea de cladiri 

"inteligente" si sigure. 

Bineinteles, ca nivelul de dotari difera de la o cladire la alta, functie de tipul cladirii, de locatia sa, etc; dar 

plecand de la un simplu circuit TV si telefonic, un sistem de alarma, un interfon si cotinuand cu un sistem de 

supraveghere video, control acces, retele informatice, etc fiecare imobil presupune echipamente inteligente menite 

nu doar sa ne  confere un nivel marit de confort ,ci si un grad sporit al securitatii . 

In masura in care sistemele mai sus mentionate sunt tot mai perfomante, necesitand o specializare din 

partea instalatorului, folosirea unei firme specializate se impune in cele mai multe cazuri. Acesta este rolul 
SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS, sa acopere  toata aceasta gama de produse si servicii, avand 

capacitatea de a furniza si instala orice tip de sistem de curenti slabi. 

Un alt motiv pentru care o astfel de colaborare reprezinta un avantaj pentru dezvoltator/constructor, este 

cerinta clientilor sau potentialilor clienti, de a furniza aceste servicii complete . Acest argument este foarte important, 

mai ales acum cand piata este invadata de firme ce se mandresc cu "servicii complete" si "solutii la cheie", toate 

acestea avand un singur obiectiv: clientul trebuie sa realizeze ca lucreaza cu o firma profesionista capabila sa-i 

satisfaca si cele mai exigente cereri. 

Acestea sunt doar o parte din motivele pentru care aveti nevoie de un partener de incredere, specializat, 

care sa poata furniza sistemele ce se impun in fiecare situatie, functie de natura aplicatiei. Sistemele de curenti slabi 

au ca principal rol asigurarea unui nivel de confort cat mai ridicat prin oferirea de diverse facilitati, o desfasurare mai 

buna a activitatii, protectie, etc.Tocmai din aceasta cauza aceste sisteme trebuie sa fie fiabile, de incredere, sa 

permita o utilizare usoara pentru persoane nespecializate, pentru ca in caz contrar ele pot deveni o povara. 

Ne recomanda profesionalismul  si experienta noastra in instalarea de 

sisteme de curenti slabi de foarte buna calitate. 

CONSULTANTA PRE-VANZARE 

Configurarea si recomandarea corecta a unui sistem este primul aspect ce trebuie avut in vedere. 

Multitudinea de echipamente, sisteme si solutii existente la acest moment face ca aceasta etapa sa aiba o importanta 

deosebita, si care atrage dupa sine automat prezenta unui specialist. 
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         ANALIZE DE RISC / VULNERABILITATE 

Pentru o mai buna configurare a sistemului se vor realiza, acolo unde este cazul, analize de vulnerabilitate/ 

studii de risc. Rolul acestora este de a lua in calcul toate riscurile ce trebuiesc avute in vedere in momentul configurarii 

sistemelor de securitate. 

         PROIECTARE 

     SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS va furniza pentru fiecare lucrare proiecte tehnice de 

executie, din care vor reiesi locurile si tipul echipamentelor instalate, modul in care acestea sunt conectate, alte 

detalii tehnice. Existenta unui proiect corect realizat este foarte importanta mai ales in situatiile unor sisteme 

complexe. 

MEMORII TEHNICE 

Rolul acestor memorii tehnice este de a prezenta clientului intr-un limbaj comun modul in care va functiona 

sistemul,aplicatiile acestuia, felul in care el va raspunde cerintelor sale si foarte important memoriile tehnice vor 

prezenta modul de exploatare al sistemului/lor. 

        CONDITII DE PLATA PREFERENTIALE 

Intrucat, din experienta noastra, stim ca industria de constructii se confrunta cu decalaje majore din punct de vedere 

financiar, va vom propune si vom discuta toate conditiile de plata astfel incat incheierea unui contract sa nu presupuna eforturi 

financiare deoosebite pentru nici una dintre parti. 

        FLEXIBILITATE IN EXECUTIA LUCRARILOR 

Majoritatea proiectelor de constructie se confrunta cu multe intreruperi, amanari, etc, precum si cu 

colaborarea dificila dintre subantreprenori. Noi venim in intampinarea acestora spunand ca vom da dovada de 

flexibilitate in ceea ce priveste modul in care vom aborda lucrarile. 

GARANTII EXTINSE 

Ca un serviciu suplimentar care vine si in sprijinul afirmatiei ca furnizam sisteme de cea mai buna calitate, 

pentru lucrarile efectuate in subantrepriza vom oferii garantii extinse pentru echipamentele noastre. Astfel vom 

adauga un plus de valoare ofertei generale de constructie. 

        SERVICE POST-GARANTIE PE BAZA DE CONTRACT 

Un astfel de sistem are nevoie de intretinere pentru a ramane, a-si pastra, caracteristicile sale la nivelul 

initial. SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS ofera tuturor clientilor sai posibilitatea de a opta pentru 

realizarea de contracte de service post-garantie, noi avand astfel obligatia de a tine sistemul in parametrii normali 

de functionare. 

        SISTEME PROPUSE 

In prezent piata romaneasca a sistemelor de curenti slabi este invadata de produse de calitate indoielnica. 

In acest context SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS va propune o gama completa de sisteme, 

integrabile sau interconectabile, produse de firme de prestigiu in domeniu. 
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Astfel va oferim: 

  Sisteme de alarma; 

  Sisteme de control al accesului; 

  Sisteme de control acces hotelier; 

  Sisteme de supraveghere video; 

 Sisteme de detectie incendiu; 

  Sisteme integrate de securitate; 

  Sisteme de interfonie si video-interfonie; 

  Sisteme de televiziune prin cablu; 

  Sisteme de receptie satelit; 

  Retele telefonie; 

  Retele calculator; 

  Retele voce-date; 

  Sisteme de sonorizare si public address. 

  Echipamentele ce le propunem sunt dintre cele mai bune existente pe piata in acest moment. Pentru a veni in 

sprijinul dumneavoastra SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS va propune totdeauna mai multe 

variante de sistem (marci de echipamente). Toate echipamentele pe care o sa le propunem indeplinesc exigentele 

noastre din punct de vedere al  raportului calitate/pret. 

FURNIZORI DE MARCA 

PANASONIC                   Centrale telefonice. 

SONY    Sisteme de televiziune cu circuit inchis. 

EVERFOCUS   Sisteme de televiziune cu circuit inchis. 

AVERMEDIA   Sisteme de televiziune cu circuit inchis. 

COMPUTAR   Sisteme de televiziune cu circuit inchis. 

TOPICA    Sisteme de televiziune cu circuit inchis. 
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BENTEL    Sisteme de detectie incendiu. 

DSC     Sisteme de detectie efractie. 

COMMAX    Sisteme de interfonie si video-ionterfonie. 

3COM    Retele informatice. 

ECS     Retele structurate, retele voce-date. 

KANTECH    Sisteme de control al accesului. 

PHILIPS    Sisteme de sonorizare si public address. 

 

     Preturile, fiabilitatea echipamentelor, flexibilitatea si experienta 

noastra sunt principalele atuuri care ne recomanda ca un furnizor de 

incredere pe piata sistemelor de securitate din Romania. 

 Cu speranta ca aceasta succinta prezentare a reusit sa va trezeasca interesul intr-o eventuala 

colaborare cu firma noastra, asteptam sa ne contacti. 

 

Cu stima, 

 

Ionut Venete 

Director General 

SECURITY TECHNICAL SOLUTIONS 

 


