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Către: Bursa de Valori București S.A. 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 51/2021 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare 
si operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare. 

Data raportului 28.12.2021 
Denumirea societății Safetech Innovations S.A. 
Sediul social Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, București 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@safetech.ro 
Nr. înreg. la ONRC J40/3550/2011 
Cod unic de înregistrare 28239696 
Capital social subscris și vărsat 3.125.000 lei 
Număr de acțiuni 15.625.000 
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Obținerea statutului de Microsoft Silver Security 
Certified 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează 
acționarii cu privire la obținerea statutului de partener certificat Silver de la Microsoft pe 
competențe de Securitate. Microsoft acordă două niveluri diferite de competențe pentru a 
ajuta companiile să demonstreze competența și specializarea în anumite domenii. Statutul 
Silver este oferit companiilor care demonstrează cea mai înaltă și mai specializată abilitate și 
angajament într-un domeniu specific de soluții de afaceri. 

Certificarea și recunoașterea sunt rodul investițiilor în capacitățile și expertiza Companiei, încă 
din 2016, prin parteneriatul cu CyberX Lab, companie care a fost achiziționată de Microsoft în 
2020. Safetech Innovations are o experiență vastă în securizarea infrastructurilor 
ICS/OT/SCADA folosind Microsoft Azure Defender for IoT (ex-CyberX), Compania oferind servicii 
profesionale la nivel global pentru Microsoft și anterior pentru CyberX având deja 
implementate peste 100 de proiecte către clienți din America de Nord, Asia, Africa, Europa și 
Oceania. 

În plus, Compania este singura din România și printre puținele din Europa de Est, ce a fost 
inclusă în Programul Microsoft „Global Security Recruit Program”. Această recunoaștere oferă 
oportunitatea de a livra în continuare servicii profesionale la nivel global, către clienți Microsoft. 

mailto:office@safetech.ro


 

 

SAFETECH INNOVATIONS S.A. 
Sediu social: Str. Frunzei nr.12-14, et.1-3, sector 2 , cod poștal 021533 București, Romania 

Cont bancar: RO52 OTPV 1120 0078 2343 RO01 / OTP Bank- Sucursala Buzești  ●  Tel/Fax: +4  021 316 0565 
C.U.I.: RO 28239696  ●  Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3550/2011 

E-mail: office@safetech.ro  ●  www.safetech.ro 
 

2 

 

Acest program este o prioritate de top pentru Safetech Innovations, Compania fiind dedicată 
să rămână la curent cu noile tehnologii. În calitate de furnizor de servicii profesionale Microsoft, 
Safetech Innovations are o înțelegere profundă a produselor și soluțiilor Microsoft înainte de a 
fi lansate, aflându-se astfel în poziția de a putea oferi informații relevante clienților Companiei. 

Ținta Companiei este de a atinge nivelul Gold în prima jumătate a anului 2022. Safetech 
Innovations deține deja 10 experți certificați și mai are un singur prag de atins pentru a obține 
certificarea Gold.   

 

Victor GÂNSAC  

Administrator Unic 
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