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Înființată în 2011
Implicați în proiecte de 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare

250+ proiecte

finalizate cu success

100+ clienți

Servicii de securitate

cibernetică furnizate la 

nivel global

Companie dedicată

100% securității

informației

CINE SUNTEM

SAFETECH INNOVATIONS

este o companie de

securitate cibernetică din

România, înființată de

experți certificați în

securitatea informației, cu

o vastă experiență

dovedită în proiecte de

securitate pentru instituții

și companii din toate

sectoarele de activitate.
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ACTIONARIAT

Paul RUSU – CFO – 40%
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Victor GANSAC – CEO – 40%
Actionari “tip lista” – 20%
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PLASAMENT PRIVAT OCTOMBRIE 2020

• Număr total de acțiuni oferite: 625 000 actiuni;

• Pretul de Oferta: 4 RON/actiune;

• Număr total de acțiuni subscrise în cadrul ofertei: 5 358 806 actiuni;

• Procentul de actiuni subscrise raportat la totalul actiunilor oferite: 857%

• Valoarea subscrierilor efectuate în cadrul ofertei: 21 435 224 RON;

• Număr total de subscriitori: 140;

• Indicele de alocare: 0,1166304584
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Standardul referitor la 

„Tehnologia informației. Tehnici 

de securitate. Sisteme de 

management al securității 

informației” 

Sistemul de Management al Calității 

pentru: servicii de securitate a 

informației, design, implementare și 

mentenanță a sistemelor și a 

infrastructurii IT

Standardul de Management al 

Mediului în ceea ce

privește serviciile de securitate

a informației, design, 

implementare și mentenanță a 

sistemelor și a infrastructurii IT

Sistemul de Management al Serviciilor

IT pentru servicii de securitate a 

informațiilor, proiectarea, 

implementarea și întreținerea

infrastructurii și a sistemelor, servicii

tip CERT (Computer Emergency 

Response Team)

Standardul pentru Securitatea 

în Muncă aplicat pentru servicii 

de securitate a informației, 

design, implementare și 

mentenanță a sistemelor și a 

infrastructurii IT

Sistemul de Management al Calității în 

conformitate cu cerințele NATO pentru

asigurarea calității în proiectare, dezvoltare

și producție de software.

STANDARDE DE CALITATE

NATO AQAP 2110, NATO 

AQAP 2210, NCAGE



ATUURI FATA DE CONCURENTA

Fondatorul, deținătorul și 

operatorul Centrului Privat de 

Răspuns la Incidente de Securitate 

Cibernetică, STI CERT.

Competențe tehnice în toate 

domeniile securității informației.

Portofoliu extins de soluții 

inovatoare în domeniul securității

cibernetice.
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OBIECTIVE

CONFIDENȚIALITATE INTEGRITATE DISPONIBILITATE

Am implementat pentru ENISA

proiectul “Formalizarea unui cadru

standardizat privind măsuri de

securitate adecvate pentru companiile

mici și mijlocii pentru prelucrarea

datelor cu caracter personal”.

STI CERT a fost conceput pentru a sprijini

companiile, instituțiile și organizațiile

care doresc să fie protejate împotriva

atacurilor cibernetice prin monitorizare

continuă (24/7), răspuns prompt și

recuperare rapidă după incidentele de

securitate cibernetică.

Prin activitatea noastră, dorim să transmitem clienților noștri 3 valori cheie, pentru care suntem recunoscuți la nivel național și

internațional:
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Suntem prima companie din România și

printre puținele companii din Europa,

înregistrată pe lista partenerilor de încredere

ai NATO (NATO Trusted Industry Partner

Roster).



Identificare

vulnerabilități și riscuri

Monitorizare și

mentenanță

securitate cibernetică

Implementare de măsuri de          

securitate cibernetică

• Teste de penetrare (ethical

hacking);

• Analiză cod-sursă;

• Evaluare de riscuri;

• Audit tehnic de securitate;

• Verificări de conformitate cu

standarde internaționale de

securitate.

• Implementare soluții de securitate

cibernetică;

• Dezvoltare de politici și standarde de

securitate cibernetică;

• Consultanță de securitate pentru

întreg ciclu de viață al unui proiect

informatic;

• Instruirea personalului (awareness);

• Configurări de securitate la nivelul

infrastructurii IT și OT (hardening).

• Managementul și analiza

evenimentelor de securitate

cibernetică;

• Investigarea incidentelor de

securitate cibernetică;

• Managementul incidentelor de

securitate cibernetică (răspuns la

incidente de securitate);

• Forensic / Persistent Threat

Investigation;

• Managementul vulnerabilităților;

• Managementul crizei.

SERVICII INTEGRATE DE SECURITATEA INFORMATIEI
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STI CERT

• Monitorizare și 

analiză evenimente

de securitate

• Detecție incidente

de securitate

• Management 

vulnerabilități

• Analiză și investigare

incidente de securitate

• Răspuns la incidentele

de securitate

Oferim clienților noștri

3 nivele de servicii

diferite de securitate

cibernetică, pentru a

răspunde nevoilor

companiilor din

sectoarele public și

privat, indiferent de

stadiile dezvoltării sau

a progresului

informatic în care se

află.

Nivel 2: RĂSPUNS 

Nivel 1: DETECȚIE

Nivel 3: AVANSAT
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• Forensic analysis

• Threat Intelligence

• Managementul

incidentelor de securitate

• Managementul crizei
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CERTIFICĂRI RELEVANTE



SOLUTII INOVATIVE DE SECURITATE CIBERNETICA
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Monitorizarea operațiunilor de
securitate și IT

Managed Security Services Partner

Detectarea anomaliilor în rețelele IT
folosind Machine Learning

Managed Security Services Partner

Rețele NGN, securitate mobilă și
Cloud

3 Stars Partner - Certified Collaborative 

Support Provider 

Detectarea anomaliilor în rețele OT
folosind Machine Learning

Vendor Professional Services Partner

Professional Services Partner
Autentificare inteligentă

Detecție și răspuns stații de lucru Managed Security Services Partner

Managementul vulnerabilității Managed Security Services Partner

Managementul accesului privilegiat Partner

DDOS gestionat și WAF Partner
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OPORTUNITATI 2021 - 2023

• Cresterea digitalizarii si interoperbilitatii

• Cresterea exponentiala a atacurilor cibernetice;

• Reglementarea securitatii cibernetice la nivel national si international (Legea 362/2018 – Directiva

NIS) – devine aplicabila cu 17 noiembrie 2020 (HG nr. 963/05.11.2020 si HG nr. 976/12.11.2020);
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STRATEGIE 2021 - 2023

• Internationalizare: Europa, SUA

• Actualizarea produselor rezultate din cadrul proiectelor de cercetare – inovare (iSAM, TorSIM)

• Derularea proiectului CDI - “Centrul de excelență pentru securitatea cibernetica și reziliența

infrastructurilor critice (SafePIC)”

• Extinderea portofoliului de clienti la nivel national (Legea 362/2018)

• Calificarea si certificarea personalului;

• Extinderea portofoliului de servicii si solutii in functie de evolutia contextului la nivel national si

international
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PROIECTIE CIFRA AFACERI 2019 - 2023
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PROIECTIE PROFIT 2019 - 2023



Vă mulțumim!

SCRIE-NE

office@safetech.ro

CONTACTEAZĂ-NE

+ 4 021 316 05 65

VIZITEAZĂ-NE

Str. Frunzei 12-14, etaj 1-3

București, sector 2, România

AFLĂ MAI MULTE DESPRE 

NOI

www.safetech.ro
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mailto:office@safetech.ro
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http://www.safetech.ro

