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Cine suntem 
 
Grupul FEQS România este o companie specializată în 
domeniul securității la incendiu, o afacere solidă și inovatoare, 
cu metodologii de lucru concrete, o echipă de profesioniști în 
domeniu cu o dorință imensă de a performa și de a excela. Ne 
respectăm clienții, partenerii, furnizorii și nu în ultimul rând 
angajații, fiind într-o continuă acumulare de competențe și 
expertize.

În cei 5 ani de activitate, compania a crescut substanțial, 
în prezent fiind considerată un lider cheie în industria de 
protecție fixă împotriva incendiilor, cu un excelent catalog de 
clienți și proiecte.  Reputației companiei este impecabilă și a 
ajuns astfel prin respectarea cu strictețe a celor mai recente 
standarde de calitate ale industriei.

FEQS Group România are capacitatea de a realiza proiecte 
la cheie, începând cu analiza construcțiilor, realizarea 
documentaților impuse, proiectarea și determinarea măsurilor 
de stabilitate la foc a clădirilor și terminând cu execuția 
instalaților cu rol de securitate la incendiu și obținerea 
autorizațiilor specifice.

Succesul nostru este determinat 
de o pasiune puternică pentru 
domeniu, o gândire sănătoasă, 
dorința de a progresa și a oferi 
clienților noștri încrederea de 
care au nevoie.

Dragoș ROBU
Director General

,,Singura modalitate prin care poți face lucruri 
extraordinare este să iubești ceea ce faci ’’
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Misiune, viziune  
și valori
 
VIZIUNEA GRUPULUI
Compania noastră va deveni cel mai important reper și lider 
în domeniul securității la incendiu, o companie dezvoltată 
și consolidată sănătos, cu metodologii și standarde 
performante de lucru, astfel încât nimeni să nu ne poată 
ignora.

MISIUNEA NOASTRĂ
Ne vom alege cu grijă furnizorii de soluții și echipamente, 
astfel încât să ne asigurăm că vom dezvolta cele mai durabile 
și eficiente sisteme și instalații profesionale ale securității la 
incendiu.

VALORILE COMPANIEI
+ INTEGRITATE:
Integrăm în echipă oameni cu caractere puternice, înzestrați cu 
capacitatea de a fi sinceri și corecți cu clienții noștri.

+ PASIUNE:
Punem suflet în ceea ce facem și suntem dornici să ne ajutăm clienții să 
aleagă cele mai bune soluții din piață.

+ SECURITATE:
Garantăm securitatea informațiilor pe care specialiștii le utilizează la 
realizarea lucrărilor de proiectare și în timpul execuțiilor.

+ CALITATE:
Urmărim în permanență îmbunătățirea standardelor de calitate în 
execuție și ne alegem cu grijă furnizorii de soluții și echipamente.

+ ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ:
Ne tratăm clienții în mod egal, impecabil, având întotdeauna o atitudine 
corectă, profesională și constructivă.



4

Documentații cu rol de 
securitate la incendiu
HEALTH & SAFETY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. – acronim 
HSS Romania- a fost întemeiată în anul 2015, fiind parte 
a grupului FEQS România și având ca principal obiect de 
activitate realizarea proiectelor și documentațiilor tehnice 
necesare obținerii avizelor și autorizaților de securitate la 
incendiu.

Specialiștii noștri oferă o gamă complete de servicii în 
domeniul proiectării pentru securitate la incendiu, fiind gata 
să vă răspundă cerințelor dumneavoastră:

1.consultanță tehnică de specialitate privind investiția dumneavoastră 
pe linie de securitate la incendiu;

2.realizarea proiectelor și tuturor documentațiilor necesare obținerii 
avizului și autorizației de securitate la incendiu;

3.proiecte tehnice privind instalațiile de stingere, detectare, alarmare, 
securitate a incendiilor (iluminat de siguranță, paratrăsnet etc.) și 
instalații de evacuare a fumului și gazelor fierbinți;

4.consultanță în organizarea și autorizarea evenimentelor în aer liber, 
amenajarea și monitorizarea  acestora pe toată durata desfășurării 
spectacolelor, conferințelor sau mitingurilor;

5.asistență tehnică de specialitate privind implementarea măsurilor de 
conformare la foc, obținerea autorizației de securitate la incendiu și 
punerea în funcțiune a clădirilor.
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Instalații de detecție și 
avertizare a incendiilor
Instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare a 
incendiilor – acronim IDSAI – asigură intervenția în timp 
util în caz de incendiu. Echiparea construcțiilor cu astfel de 
instalații se face în funcție de categoria, tipul și destinația 
acestora, precum și de nivelul de stabilitate la incendiu 
în conformitate cu prevederile normativului P118-3/2015: 
”NORMATIV DE SIGURANȚĂ LA FOC, Partea – III- a, Instalații 
detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor”.

IDSAI respectă cu strictețe normele legale în vigoare, iar că 
soluțiile oferite de către specialiștii FEQS Group Romania 
sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu necesitățile 
de conformare la foc și protecție reală a oricărei clădiri.

Pentru susținerea unui serviciu profesional de întreținere și 
intervenție asupra instalațiilor, FEQS Group România dispune 
de un dispecerat non-stop pentru asistență tehnică telefonică 
și intervenție cu ajutorul sistemului de ticketing dezvoltat și 
implementat în cadrul acestuia, cât și supravegherea permanentă 
a instalațiilor prin intermediul pachetului Qbox (monitorizare prin 
intermediul comunicatorului de date Qprotocol 1125).

Respectăm întotdeauna criteriul de execuție în 3 pași:

1.
Identificarea soluției, 
proiectarea instalației  

și avizarea  
proiectului propus;

2.
Execuție 

și integrare;

3.
Mentenanță.
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Instalații de stingere și 
limitare a incendiilor
Comparativ cu celelalte sisteme de protecție activă la 
incendiu, instalațiile de stingere și limitare aduc o importanță 
deosebită în conformarea și protejarea la foc a clădirilor, 
deoarece reduc semnificativ căldura, focul și fumul produs 
de la izbucnirea unui incendiu și până la eliminarea acestuia. 
Echiparea construcțiilor cu astfel de instalații se face în 
funcție de categoria, tipul și destinația acestora, precum 
și a nivelului de stabilitate la incendiu în conformitate 
cu prevederile normativului P118-2/2013: ”NORMATIV DE 
SIGURANȚĂ LA FOC, Partea – II- a, Instalații de stingere”.
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Instalații fixe de tip  
coloane uscate:
Coloanele uscate sunt instalații fixe, rigide, montate în interiorul 
construcțiilor, utilizate de serviciile pentru situații de urgență prin 
racordarea autospecialelor de intervenție în vederea transportului apei 
până la nivelul clădirii, acolo unde este necesară intervenția.

Instalații fixe de stingere  
cu hidranți interiori și exteriori:
Acestea sunt instalații de stingere acționate manual de către un personal 
specializat sau de către pompierii militari în momentul intervenției. 
Hidrantul interior se amplasează pe perete și este compus dintr-o cutie 
metalică cu ramă roșie și sticlă, recunoscută prin simbolul H. Cutia este 
dotată cu o rolă de furtun și o țeavă de refulare utilizate la racordarea 
robinetului hidrantului pentru acționare în caz de necesitate.

Hidranții exteriori sunt de două tipuri, subterani și supraterani. Cei 
supraterani sunt amplasați la o distanță de minim 5 metri față de clădire, 
astfel încât stingerea incendiilor să fie posibilă și din exteriorul clădirii, 
concomitent cu protejarea zonelor învecinate. Deosebirea între hidranții 
interiori și exteriori este dată în principal de debit și de zona de protecție.

Instalații fixe automate de stingere cu  
apă tip drencere sau sprinklere: 
Sunt instalațiile folosite în special în clădirile cu risc mare de incendiu și 
suprafețe mari de protejat precum centre comerciale, depozite, spații de 
birouri. 

Executăm următoarele tipuri de instalații automate:

c.1. Instalații fixe de stingere tip drencere 

c.2. Instalații cu sprinklere în sistem apă – apă.

c.3. Instalații cu sprinklere în sistem apă – aer .

c.4. Instalații de stingere cu preacționare.

c.5. Instalații de stingere fixe și mobile speciale, având agenți de stingere 
cu gaze.



8

Instalații de desfumare și de 
evacuare a gazelor fierbinți
Principalul obiectiv urmărit în apărarea împotriva incendiilor 
îl reprezintă evacuarea, salvarea și protecția persoanelor 
periclitate, așa cum este prezentat în articolul 1, alin. 1 din 
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Sistemele și instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor 
fierbinți – DESFUMAREA – sunt un mijloc de protecție activ în 
securitatea la incendiu a unei clădiri și au ca scop asigurarea 
evacuării ocupanților, identificarea cu ușurință a focarului de 
incendiu și facilitarea intervenției pompierilor.

Desfumare prin tiraj natural organizat :
De regulă, desfumarea se asigură prin tiraj natural, organizat, realizând 
circulația aerului și evacuarea fumului utilizând trape de desfumare 
decupate în partea superioară a fațadei sau în acoperiș, având 
compensare de aer proaspăt prin grile de introducere, goluri și uși 
acționate automat prin IDSAI la izbucnirea incendiului.

Desfumare mecanică:
În cazul în care ventilația natural organizată nu poate fi realizată (spații 
subterane, clădiri fără ferestre sau care nu pot fi deschise) este necesară 
folosirea conductelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți pentru 
dirijare către o deschidere a clădirii cu ajutorul ventilatoarelor. Pentru 
obținerea aerului de compensare necesar în cadrul acestui sistem se 
utilizează obligatoriu introducerea mecanică a aerului.

Desfumare combinată:
În acest caz, evacuarea fumului este realizată natural prin trape, dar 
introducerea aerului de compensare este realizată mecanic, deoarece 
natural este dificil de realizat și organizat. Viteza aerului la gurile de 
introducere nu va depăși 5m/s, iar secțiunea grilei de introducere va fi de 
minim 60% din suprafața trapei de evacuare a fumului.
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Protecția pasivă la foc a 
structurilor metalice și lemn
Complementar protecției active la foc (IDSAI, Sprinklere, 
Hidranți, SHEVS), protecția pasivă la foc reprezintă prima 
măsură ce trebuie luată pentru asigurarea rezistenței 
la foc a construcției, constând atât în organizarea și 
compartimentarea funcțională a clădirii, cât și în alegerea 
tipurilor de materiale utilizate, astfel încât să fie prevenită 
declanșarea unui incendiu sau să-i încetinească răspândirea. 

Este primul pas în analiza unei clădiri pentru conformare la 
foc și totodată face parte din procesul privind determinarea 
gradului de rezistență la foc.

Protecție pasivă la foc a structurilor din lemn - IGNIFUGARE:
Lemnul poate fi considerat primul material de 
construcție, utilizat constant în alcătuiri constructive 
datorită lucrabilității sale, greutății reduse, cât și 
bunelor sale caracteristici mecanice. Totuși, lemnul este 
caracterizat în primul rând de cunoscuta vulnerabilitate 
la foc, ceea ce determină încadrarea construcției într-un 
grad nefavorabil de rezistență la foc, caz în care suntem 
nevoiți să-i îmbunătățim comportamentul la foc.

Procedeul de ignifugare urmărește creșterea rezistenței la foc a lemnului 
protejat, asigurându-i proprietatea de a nu arde atunci când sursa de 
căldură este îndepărtată, utilizând substanțe create ca inhibitori de flacără. 
Astfel, propagarea incendiului este mult mai greoaie și deseori chiar oprită.

Autorizați de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție 
Civilă  acronim CNSIPC – și recunoscuți în domeniu pentru experiența și 
capacitatea tehnică a specialiștilor noștri, realizăm lucrări de protecție a 
lemnului la foc cu metodologii specifice de lucru.

Protecție pasivă la foc a structurilor metalice - TERMOPROTECȚIE:
Principalele beneficii ale utilizării structurilor metalice 
sunt productivitatea și avantajul că sunt foarte ușoare, 
menținând în același timp un nivel ridicat de rezistență 
și eliminând unele dintre problemele care fac clădirile 
construite în acest mod mai puțin vulnerabile la 
cutremure. Fierul este rezistent, dar este flexibil și se 
poate deforma și chiar răsuci în aproape orice direcție, 
fără a-și pierde, însă, integralitatea structurală.

La acțiunea focului, prin temperaturile ridicate produse de un eventual 
incendiu, rezistența structurilor metalice se reduce, ducând la slăbirea 
capacității portante a structurilor și apărând riscul de prăbușire.
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Serviciu privat pentru 
situații de urgență – SPSU
Îndeplinind cu strictețe criteriile de performanță impuse 
prin OMAI 96/2016, în cadrul grupului de firme FEQS Group 
Romania a fost constituit serviciul privat pentru situații 
de urgență care deține autospeciale de intervenție IVECO 
MAGIRUS și pompieri specialiști, permanent instruiți și 
perfecționați prin intermediul programelor de pregătire 
profesionale constituite în acest sens.

În funcție de nevoile clienților noștri și obligațiile impuse de legislație, 
serviciile oferite prin compartimentul SPSU includ următoarele:

1. Organizarea activității  
de apărare pe linie PSI.

2. Asigurarea pe linie de securitate la  
incendiu a amenajarilor in aer liber.

3. Dispozitive de intervenție si prevenire  
pentru operatorii economici.

Echipamente și produse  
pentru protecție și stingere
FEQS STORE SRL este o companie nouă în piață, dar beneficiază 
de experiența celor peste 15 ani de activitate a echipei tehnice 
constituite în cadrul acesteia, echipă specializată în comercializarea 
echipamentelor de instalații pentru securitate la incendiu și 
protecție pasivă la foc.

Prin intermediul magazinelor sale Qstore, compania este principalul 
furnizor al grupului de firme FEQS România și al partenerilor săi, 
asigurând în portofoliul său peste 10 000 de produse caracterizate 
printr-o calitate recunoscută și testată în cadrul proiectelor grupului. 
Qstore țintește să devină principalul furnizor la nivel național de 
produse și echipamente cu rol de securitate la incendiu.
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Clienții  
FEQS GROUP Romania
Nu ne gândim la clienții noștri ca la niște consumatori. 
Consumatorii sunt statistici iar clienții sunt oameni. Noi 
căutăm acei oameni care ne pot fi prieteni și cărora să le 
putem oferi profesionalismul nostru prin aplicarea celor 
mai bune și eficiente soluții, ca și cum le-am face pentru noi 
înșine.

Iată mai jos o parte din clienții companiei noastre care au 
ales să lucreze cu noi și nu în ultimul rând să ne fie prieteni!
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Certificări

Performanța companiei este garantată atât de personalul de 
specialitate al acesteia cât și de certificările și autorizațiile 
acordate de organismele care reglementează domeniul 
securității la incendiu.

Autorizații CNSIPC 
 9 Proiectare și execuția instalaților de detectare, semnalizare și 

alarmare incendii.

 9 Proiectarea și execuția instalaților de stingere și limitare a 
incendiilor.

 9 Proiectarea și execuția instalaților de evacuare a fumului și 
gazelor fierbinți.

 9 Ignifugarea materialelor combustibile.

 9 Termoprotecția structurilor metalice cu vopsele termospumante 
și torcret.

Certificări standardizate 
 9 SR EN ISO 9001 – Sistem de Management al calității.

 9 SR EN ISO 14001 – Sistem de Management de Mediu.

 9 SR EN ISO 27001 – Sistem de Management al Securității 
Informației.

 9 SR OHSAS 18001 – Sistem de Management al Sănătății și 
Securității Ocupaționale.





SEDIU CENTRAL

Şos. Progresului 102-108,  Sec. 5, 
București

+40 374 034 035

office@feqs.ro

PUNCT DE LUCRU

Str. Drumul Sării 57,  Sec. 6, 
București

+40 314 313 574

office@feqs.ro

DEPOZIT

Str. Sergent Nuțu Ion 8-10,  Clădire 
C4, Sec. 5, București

+40 751 283 307

depozit@feqs.ro


