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Către: Bursa De Valori București  

            Autoritatea de Supraveghere Financiară  

 

RAPORT CURENT 42/2022 
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, 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 07.10.2022 
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 13.300.000 lei 
Număr de acțiuni 66.500.000 
Simbol SAFE 
Piața de tranzacționare SMT AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: Numirea de personal în posturi cheie 

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața 
cu privire la numirea domnului Gabriel Mușat, unul dintre fondatorii integratorului IT Datanet 
Systems, în funcția de Director de Strategie și Dezvoltare.  În noua sa poziție, domnul Mușat va 
fi responsabil de dezvoltarea relațiilor de afaceri cu clienții existenți și potențialii noi clienți ai 
Safetech Innovations, precum și de creșterea cotei de piață a Companiei la nivel național.  

Domnul Gabriel Mușat are o experiență de peste 30 de ani în domeniul IT&C în servicii tehnice 
pentru rețele de comunicații, centre de date și sisteme de securitate IT, vânzări de soluții IT, 
marketing și management. 

În scopul consolidării calității serviciilor pe care le prestează, Compania i-a promovat, de 
asemenea, pe Marius Pârvu în funcția de Director al Direcției de Servicii de Securitate a 
Informațiilor și pe domnul Sorin Mirițescu în funcția de Director al Direcției de Cercetare-
Dezvoltare, ambii fiind deja angajați ai Companiei și având o experiență tehnică cumulată de 
peste 20 de ani în domeniul securității cibernetice. 

Victor GÂNSAC  
Director General 


