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Agenda 
10.15-10.30 Implicarea Quartz Matrix in dezvoltarea unui mediu profesionist de discutii pentru 
abordarea riscurilor de securitate la incendiu 
Florin Șerbănuță / Director NetDeTek, Quartz Matrix 
10.30-11.00  Normative de securitate la incendiu și măsuri de prevenire a incendiului în zona de 
producție. Statistici și măsuri de prevenire a incendiului. Impactul incendiilor asupra afacerilor. 
Lt. Adrian Constantin, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Neamț 
11.00-11.20 Bune practici în alegerea sistemelor de securitate la incendiu. 
Răzvan Olaru, Șef service sisteme de securitate, Quartz Matrix 
11.20-11.30  Pauza de cafea 
11.30-11.45 Reducerea cuantumului politei de asigurare a companiei prin intermediul sistemelor de 
securitate la incendiu.  
Florin Norocia, Senior consultant asigurari, Groupama 
11.45-12.00 Limitarea efectelor focului asupra funcționării afacerii. Studii de caz. 
Marcel Lesenciuc, Responasabil clienți strategici, Quartz Matrix 
12.00-12.30 Utilizarea în industrie a sistemelor de stingere automată a incendiului (CO2, gaz inert, 
ceață de apă, spumă) certificate la nivel european - DEMO echipamente 
Tiberiu Grigorovici, Product Manager sisteme stingere, Quartz Matrix 
12.30-13.00 Iluminat de siguranta- norme de aplicare EN1838 vs I7/2011. Solutii Eaton pentru 
iluminatul de siguranta: luminoblocuri vs solutii centralizate. Silviu Preda, Sales Manager, Eaton 
13.00-13.30  Eficienta si siguranta instalatiilor electrice: evaluarea riscului la incendiu in tablourile de 
forta cu ajutorul termografiei. 
Cristian RUSU – Product Manager, Quartz Matrix 
13.30-14.00  Pranz 



Quartz Matrix - integrator de soluții complexe

 20 ani de experienţă alături de clienţii şi furnizorii noştri

 95 de angajați

 Peste 5 milioane EURO Cifra de Afaceri

 Prezență națională

 Produse și soluții proprii

 Alianțe puternice cu furnizori internaționali de tehnologie (Eaton-Moeller,

Schneider, Axiomtek, IBM, HP, Cisco, Molex, GE, Honeywell)

 Certificări de management ISO 9001, 14001, 18001, 27001

 Una din cele mai sigure companii din România conform Coface - firma de

evaluare a riscului de credit

 Departament activ de Cercetare – Dezvoltare: proiectarea şi producţia de
soluţii inovatoare adaptate la nevoile actuale ale pieţei



Divizia

Divizia IT&C reprezintă nucleul soluțiilor tehnologice prin care 
oferim clienților un întreg spectru de servicii  informatice, de la 
consultanță în proiectarea soluțiilor până la implementarea și 
mentenanța acestora. 
Instalăm și integrăm platforme hardware și software, furnizăm 
servicii de virtualizare și servicii cloud din datacenterul
propriu,  personalizate pe nevoile clienților.

IT&C



Senys – Divizia soluții de eficiență
energetică

Divizia Senys este lider național în sfera eficienței energetice și a 
automatizărilor dedicate industriei. 
Suntem autorizați pentru activități de bilanț, audit și management 
energetic. Implementăm soluții de reducere a costurilor asociate energiei și 
de îmbunătățire a performanțelor energetice ale proceselor tehnologice. 
Instalăm soluții integrate de telecitire și SCADA pentru energie electrică, gaz 
natural, aer comprimat și apă.



Netdetek– Divizia soluții de securitate 
și siguranță

Prin divizia NetDeTek asigurăm clienților sisteme de securitate și siguranta, 
instalații speciale de detectie a inceputului de incendiu, de stingere 
automată si desfumare pentru protecția bunurilor, proprietăților și 
persoanelor. 
Realizăm lucrări complexe de comunicații date-voce, sisteme audio și de 
prezentare video. 
Furnizăm servicii de service și mentenanță pentru toate soluțiile 
implementate. 
Proiectele Quartz Matrix integrează tehnologii avansate hardware și 
software și sunt autorizate de către instituțiile de profil.



“Valoare împreună" este conceptul în jurul căruia Quartz Matrix își 

desfășoară întreaga activitate.

Prin acțiunile noastre ne preocupăm să creăm valoare pentru

partenerii noștri, clienți și furnizori, pentru angajatii noștri.

"Valoare împreună" este și sloganul sub care sunt organizate evenimentele

Quartz Matrix. Evenimentele "Valoare împreuna" doresc să evidențieze

parteneriatul dintre clienți, Quartz Matrix și vendori.
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 Suntem atenți și receptivi la nevoile clienților

 Dezvoltăm soluții personalizate care să răspundă acestor nevoi

 Investim continuu în Cercetare și Proiectare de produse și soluții noi

 Investim continuu în pregătirea personalului

 Promovăm soluții care crează valoare clienților noștri

 Asigurăm managementul de proiect la implementarea lucrărilor noastre

Quartz Matrix – Factori de succes





Vă mulțumesc!


