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ONEST SOLUTIONS este o societate de 

cercetare-dezvoltare înfiinţată în anul 

2012, misiunea noastră fiind să oferim 

produse şi soluţii de ultimă generaţie, 

conforme cu cerinţele clientului, întrunind 

standardele tehnologice actuale 

 

ONEST SOLUTIONS  oferă o gamă 

extinsă de servicii şi competenţe 

profesionale atât în domeniile ingineriei şi 

a integrării de sisteme, cercetării şi 

dezvoltării de produse hardware şi 

software, cât şi al managementului de 

proiecte şi consultanţei. 

Echipa de cercetare - dezvoltare este în 

contact permanent cu ultimele realizări 

tehnologice la nivel mondial. În acest fel, 

pe baza studiilor de marketing şi a analizei 

nevoilor clienţilor, întreg procesul de 

dezvoltare este orientat către elaborarea 

unor soluţii optime atât din punct de 

vedere funcţional şi operaţional, cât şi din 

punct de vedere financiar.  

 

Despre noi 

https://www.arts.org.ro/


 

 

   
Aplicație software destinată evaluării 
riscurilor la securitatea fizică 

   
Platformă pentru lucru colaborativ în 
activitatea de evaluare a riscului la 
securitatea fizică. 

   
Instrument complex pentru gestionarea 
centralizată a riscurilor, a măsurilor de 
securitate și a costurilor asociate acestora. 

  
Platform for european medical support 
during major emergencies (Programul 
Cadru 7 al Uniunii Europene). 

 
 

 

 

Matrisk a fost premiat în cadrul primei ediții a 

Galei de decernare a Trofeelor de Excelență 

Profesională în Securitate Privată OSPA (The 

Oustanding Private Security Awards) 2016  

 

Servicii 

MANAGEMENT DE PROIECT ȘI        
CONSULTANȚĂ 
 Management de proiect / program; 
 Proiectare arhitecturală și conceptuală de 

sisteme și soluții; 
 Consultanță tehnică și cercetare - 

dezvoltare soluții dedicate; 
 Elaborare specificații tehnice, proiectare și 

planificare execuție; 

 
   TESTARE ȘI EVALUARE 

 Dezvoltarea procedurilor și a planurilor de 
testare; 

 Asistența tehnică în monitorizarea și 
execuția testării. 

   

  SISTEME DE SECURITATE          

      Licența IGPR nr. 3090/T/17.04.2017 

 Proiectare  
 Instalare și punere în funcțiune. 
 Mentenanță 

 
EVALUARE DE  RISC LA SECURITATEA  FIZICĂ 

 Evaluarea riscurilor la securitatea fizică,  în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
333/2003 și H.G. nr. 301/2012, modificată și 
completată prin H.G. nr. 1002/ 2015 

 Consultanță pentru managementul 
riscurilor la securitatea fizică  

 

Pentru noi, o afacere bună se 
bazează pe valori puternice 

 

Resursa umană – Oamenii sunt motorul unei 

organizații. O companie nu poate exista fără o 

cultură organizațională închegată și un sistem 

de valori solid, fără ca ele să fie interiorizate și 

împărtășite de oamenii care o compun.  

Excelenţa - Suntem conduşi de pasiunea 

pentru excelenţă şi de un angajament ferm 

pentru a oferi cele mai bune produse şi servicii 

clienţilor noştri.  

Inovaţia - Trăim prezentul, dar ne raportăm 

continuu la viitor, anticipând nevoile şi cererile 

pieţei, pentru a conduce compania spre succes 

pe termen lung. Inovaţia ne asigură forţa 

necesară dezvoltării într-o economie bazată pe 

viteză şi schimbare. Dăm valoare tehnologiei 

de ultimă generaţie şi o convertim în soluţii 

competitive. 

Integritatea - Suntem onesti, deschisi si 

intotdeauna facem lucrurile asa cum trebuie. 

Activitatea noastră este ghidată de limite 

morale care asigură corectitudinea, respectul 

faţă de acţionari şi faţă de clienţi. La temelia 

afacerii noastre stă operarea într-un mod etic.  

Parteneriat - Considerăm că o afacere nu 

poate avea succes dacă nu aduce prosperitate şi 

nu creează oportunităţi de dezvoltare atât 

pentru noi, cât şi pentru partenerii noştri. 

 

 

Realizări 


