
Soluții integrate pentru
securitatea portuară



UTI a dezvoltat soluții modulare 
menite să asigure securitatea 
portuară și a operatorilor portuari 
atât „pe uscat”, cât și „pe apă”, 
și având aplicabilitate asupra 
întregului flux operațional care se 
desfășoară în port. 

Servicii de pază și
 protecție antiteroristă

Training de 
specialitate

Mentenanța 
sistemelor 24/7



SECURITATEA PORȚILOR 
MARITIME ȘI FLUVIALE

Prezență foarte activă pe piața românească 
de securitate UTI și-a câștigat și consolidat în 
decursul acestei perioade poziția de lider și prin 
implementarea unor sisteme de securitate în 
locații de amploare, cu grad ridicat de risc, cum 
este Portul Constanța. 

Asigurarea securității porților maritime ale 
României este o provocare majoră, cu implicații 
în securitatea națională și în activitățile curente 
ale companiilor navale și ale operatorilor 
portuari. 

Soluțiile de securitate UTI respectă codul ISPS 
introdus de Organizația Maritimă Internațională 
privind securitatea tranzitului de bunuri și 
persoane prin intermediul operatorilor portuari 
și, de asemenea, respectă reglementările care 
provin din faptul că porturile maritime românești 
sunt teritorii de frontieră. 

UTI deține în acest moment atât experiența 
necesară în domeniul securității portuare, cât și 
capacitatea de a oferi soluții complete, la cheie, 
pentru acoperirea tuturor etapelor care decurg 
din dezvoltarea unui sistem de securitate perfect 
adaptabil oricărui client.

Analiza riscurilor și 
identificarea 
amenințărilor

Proiectarea și instalarea 
sistemelor integrate de 
securitate

Centru de comandă
și control



SISTEMUL DE CONTROL 
AL ACCESULUI

Sistemul de control al accesului permite 
managementul intrărilor și ieșirilor de persoane 
sau vehicule din perimetrul protejat, putând fi 
utilizat 24/7.

Aplicabilitate

•• interzicerea accesului neautorizat 
al persoanelor și vehiculelor în zonele 
de securitate 
•• avertizarea operatorilor din dispecerat cu 

privire la tentativele de pătrundere neautorizată 
la nivelul porților de acces
•• obținerea de rapoarte și analize privind 

prezența personalului în zonele de securitate
•• dezactivarea automată a filtrelor de acces în 

situații de urgență

SISTEMUL DE PROTECȚIE 
PERIMETRALĂ

Sistemul de protecție perimetrală detectează 
tentativele de pătrundere sau ieșire frauduloasă, 
semnalează operatorilor aflați în Centrul de 
Comandă și Control tentativele de efracție 
și indică cu precizie zona în care a avut loc 
evenimentul.

Sistemul de protecție perimetrală utilizează 
tehnologia cablurilor tensionate “taut wire” și 
fibră optică senzitivă.

Aplicabilitate

•• identificarea cu precizie a tentativelor de 
escaladare a gardurilor de protecție
•• protejarea, într-o mai mare măsură, 

a zonelor de frontieră
•• diminuarea sustragerilor de  

bunuri și materiale



SISTEMUL DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO

Sistemul de televiziune cu circuit închis dispune 
de două module distincte: unul destinat 
supravegherii pe timp de zi sau noapte a 
facilităților, punctelor de acces și a zonelor de 
operare și un alt modul care utilizează camere 
termografice de înaltă performanță, care pot 
detecta automat obiecte sau persoane atât în 
spectrul vizibil, cât și în infraroșu, în zonele de 
importanță strategică. 

Aplicabilitate

•• supravegherea perimetrului atât pe mare, cât 
și pe uscat
•• supravegherea căilor de acces 
•• evaluarea alarmelor indicate de sistemele 

de detecție perimetrală și control al accesului, 
precum și urmărirea intrușilor
•• detecția automată a intrușilor prin scanare 

panoramică și generarea de imagini termale 
în infraroșu
•• înregistrarea imaginilor pentru analize post 

eveniment

CENTRUL DE 
COMANDĂ ȘI CONTROL

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

•• managementul și asigurarea interoperabilității 
automate a subsistemelor de securitate
•• asigurarea comunicării cu sistemele 

interconectate
•• managementul situațiilor de criză și 

coordonarea intervenției
•• asigurarea unui proces decizional proactiv, 

prin fuzionarea datelor din surse multiple și 
analiza corelată a acestora

În condițiile creșterii traficului naval, consecință 
a aderării României la Uniunea Europeană și 
consolidării poziției României pe Coridoarele 
de Transport Pan-Europene, o parte dintre 
investițiile în porturile maritime românești 
vor trebui orientate și către componenta 
de securitate, având în vedere amenințările 
teroriste tot mai frecvente din ultima vreme. 



SECURITATE MARITIMĂ

•• Sisteme de detecție a navelor, ambarcațiunilor 
de mici dimensiuni sau înotătorilor
•• Sisteme radar
•• Sisteme de termoviziune cu infraroșu
•• Sisteme de supraveghere video
•• Sisteme de monitorizare a flotelor de nave

SECURITATE PORTUARĂ 

•• Gard inteligent de protecție perimetrală
•• Sisteme de control al accesului
•• Sisteme de detecție a efracției
•• Sisteme de televiziune cu circuit închis - TVCI
•• Sisteme de scanare a personalului, bagajelor și vehiculelor
•• Sisteme de scanare a obiectelor periculoase/toxice (CBRNE)
•• Software de management al securității



PORTUL CONSTANȚA

CEL MAI MARE PROIECT DE 
SECURITATE PORTUARĂ 
DIN ROMÂNIA

UTI, prin Divizia Sisteme de Securitate și 
Militare, a proiectat și implementat sistemul 
de securitate perimetrală al Portului 
Constanța - cel mai mare port din România 
și unul dintre cele mai mari zece porturi din 
Europa.

Sistemul dezvoltat de UTI a fost proiectat 
să detecteze tentativele de ieșire sau 
pătrundere neautorizate din / în perimetrul 
Portului Constanța. Pentru obținerea unui 
sistem performant, conform cu cerințele 
beneficiarului, UTI a utilizat tehnologii de 
ultimă generație din domeniu: sistem cu 
cabluri tensionate - Taut - Wire și sistem de 
detecție cu fibră optică senzitivă. 

Proiectul a presupus, de asemenea, 
instalarea unui sistem de management 
al accesului vehiculelor și al pietonilor  în 
incinta portului Constanța, dar și a unui 
sistem de supraveghere video pentru întreg 
perimetrul, inclusiv punctele de control.

Toate sistemele sunt integrate într-un 
centru de comandă și control, care 
permite interoperabilitatea automată a 
subsistemelor, managementul situațiilor de 
criză și coordonarea intervențiilor. 
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