
Sisteme de securitate și monitorizare
pentru industria petrolieră și a gazelor
Siguranță și securitate pentru întreg fluxul operațional 
Sisteme integrate de management al securității
Infrastructură, produse, procese



PRODUSE

PROCESE

INFRASTRUCTURĂ

ENERGIE SIGURĂ, 
DEZVOLTARE DURABILĂ

UTI este o companie internațională 
de înaltă tehnologie, cu o experiență 
de peste 27 ani în domeniul 
securității, care a susținut de-a 
lungul timpului importanța 
implementării unor programe de 
protejare a infrastructurilor critice. 
Dezvoltarea economică și nevoia de mobilitate a populației creează 
o nouă presiune asupra companiilor care activează în industria 
petrolieră. Acestea sunt nevoite să ia măsuri privind desfășurarea 
proceselor de bază: extracție, producție, transport și distribuție, în 
condiții de maximă securitate, cu atât mai mult cu cât acest domeniu 
este parte integrantă a infrastructurilor critice.

Dinamica acestui domeniu influențează masiv economia mondială, 
ceea ce face ca asigurarea securității industriei petroliere să fie de 
strictă necesitate în contextul sabotajelor și atacurilor teroriste tot mai 
frecvente din ultima perioadă. 

În acest context, UTI propune un concept nou de abordare 
a securității industriei petroliere, defalcat pe cele trei 
elemente de bază: produse, infrastructură și procese.





INFRASTRUCTURĂ

PRODUSE

PROCESE

Conducte
Rezervoare/Depozite
Echipamente/Utilaje
Vehicule
Rețeaua informatică

Petrol
Benzină
Motorină
Gaz
Produse derivate

Extracție
Producție
Depozitare
Transport/Distribuție

CE PROTEJĂM?

ÎMPOTRIVA 
CĂROR 
AMENINȚĂRI?

Furturi
Accidente
Pierderi tehnologice
Erori umane
Forță majoră



SISTEM INTEGRAT
DE MANAGEMENT 
AL SECURITĂȚII

UTI propune o soluție completă în domeniul 
securității industriei petroliere care are 
ca scop implementarea de tehnologii de 
protecție de ultimă generație, crearea unor 
proceduri de acțiune în situații de risc și de 
restabilire a stării de normalitate în urma 
unor incidente.

•• Analiză a riscurilor și identificare a 
amenințărilor pe trei direcții: mediu, resurse 
umane, nivel operațional
•• Proiectare și instalare de sisteme integrate 

de securitate
•• Implementare a unui centru de comandă 

și control în vederea asigurării unui 
management eficient al situațiilor de urgență
•• Training de specialitate
•• Servicii de pază și protecție antiteroristă
•• Mentenanță a sistemelor 24/7

Sisteme de securitate 
a terminalelor petroliere

Sisteme de 
securitate a 
vehiculelor

Management
al flotei

Sisteme de securitate 
a conductelor

Sisteme de securitate 
pentru infrastructură

Sisteme de securitate 
pentru depozite și 
rezervoare

CENTRU DE
COMANDĂ ȘI 

CONTROL



SISTEM DE DETECȚIE A 
TENTATIVELOR DE ACCES LA 
CONDUCTELE DE PRODUSE 
PETROLIERE

Tehnologia de detecție utilizând fibră optică 
permite localizarea exactă și imediată a 
posibilelor tentative de acces sau deteriorările 
infrastructurii de transport, precum și 
remedierea acestora înainte să fie afectată 
activitatea operațională curentă.

•• Detecție a tentativelor de vandalizare sau 
sabotaj a conductelor de transport
•• Detecție la efracția accidentală în cazul 

săpăturilor, excavațiilor sau lucrărilor agricole
•• Detecție a deteriorării structurii de transport 

în cazul unor inundații, alunecări de teren sau 
cutremure

SISTEM DE MONITORIZARE GPS A 
TRANSPORTURILOR DE PRODUSE 
PETROLIERE 

Pentru protecția completă a fluxurilor 
operaționale, UTI a dezvoltat soluții performante 
de monitorizare de securitate și de management 
al flotei, bazate pe tehnologie GPS: KTrack 
Security și Fleet Management.

•• Monitorizare și asigurare a securității 
transporturilor de produse petroliere prin 
instalarea de module GPS
•• Instalare a unei aplicații software dedicate 

înregistrării și monitorizării livrărilor de produse 
petroliere

SISTEM ACUSTIC DE DETECȚIE
A SCURGERILOR PETROLIERE

Această soluție permite detecția și localizarea 
scurgerilor de produse petroliere în mai puțin 
de 30 de secunde, cu o acuratețe foarte bună, 
de maxim 30 de metri. 

•• Sistem performant, care permite închiderea 
automată a valvelor în cazul detecției unei 
scurgeri
•• Soluție stabilă și de încredere - mai puțin de 

o alarmă falsă pe an
•• Sensibilitate ridicată - detectarea unor 

scurgeri mai mici de 1% din debitul total
•• Detecție a tuturor scurgerilor, chiar și în 

timpul operațiunilor de pornire/închidere 
a pompelor, precum și în cazul debitelor 
constante sau neregulate

SOLUȚIA UTI
Soluția integrată UTI pentru asigurarea 
securității întregului flux operațional al 
companiilor care activează în industria 
petrolieră este constituită din șase 
module:

•• Sistem de detecție a tentativelor de acces la 
conducte petroliere
•• Sistem de detecție a scurgerilor de 

produse petroliere
•• Sistem de monitorizare GPS a transporturilor de 

produse petroliere
•• Sistem de securitate pentru rezervoare 

și depozite
•• Sistem de securitate informatică și comunicații
•• Centru de Comandă și Control



SISTEM DE SECURITATE 
INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII

Siguranța informatică și asigurarea unei structuri 
de comunicații moderne și viabile este esențială 
pentru orice obiectiv de infrastructură din dome-
niul industriei petroliere.

•• Interconectare în siguranță a personalului, 
protejarea informațiilor vehiculate
•• Autorizare și contorizare a accesului la 

resursele sistemului
•• Management al documentelor și soluții de 

arhivare electronică a acestora
•• Securitate cibernetică
•• Instalare, suport și mentenanță pentru 

operarea infrastructurii de comunicații

SISTEM DE SECURITATE PENTRU 
REZERVOARE ȘI DEPOZITE

Pentru a preveni accesul neautorizat în zona 
rezervoarelor și depozitelor de produse petroliere 
este nevoie de soluții de ultimă generație care 
să transforme locațiile în adevărate fortărețe 
și să descurajeze orice inițiativă criminală: 
protecție perimetrală, sistem de supraveghere 
video, sistem de control al accesului, sistem de 
detecție și stingere a incendiilor.

De asemenea, portofoliul UTI include soluții de 
management al produselor petroliere: cantități 
procesate/livrate, senzori de temperatură și 
densitate a lichidului etc.

CENTRU DE COMANDĂ
ȘI CONTROL

Centrul de Comandă și Control integrează 
toate sistemele destinate asigurării siguranței 
și securității, facilitând interoperabilitatea, 
suportul pentru decizii, precum și coordonarea 
intervențiilor în caz de urgență. 

•• integrarea tuturor subsistemelor de securitate 
în Centrul de Comandă și Control
•• comunicarea cu sistemele interconectate  

(telefon, radio, canal de date) 
•• managementul situațiilor de criză și 

coordonarea intervenției 
•• asigurarea interoperabilității automate a 

subsistemelor de securitate 
•• asigurarea unui proces decizional mai bun 

și mai rapid, prin fuzionarea datelor din surse 
multiple și analiza corelată a acestora
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