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R A P O R T 

Privind activitatea pe anul 2012 a  Regiei Autonome RASIROM, 

 regie aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii 

 

 

1. Prezentarea regiei 

 Regia Autonomă Rasirom  a luat fiinţă în baza Hotărârii de Guvern nr.60 din 27.01.1995 

având calitate de persoana juridică română, cu sediul în Bucureşti, str. Pinul Alb, nr. 3, sector 2 

şi înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/1011/1995, cod fiscal 7061781. 

 Obiectul principal de activitate al regiei îl constituie proiectarea, producţia şi instalarea 

sistemelor de supraveghere, pază şi alarmare, de protecţie fizică şi electronică a obiectivelor 

aparţinând instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi altor beneficiari, a reţelelor 

telefonice, de comunicaţii voce-date şi a sistemelor de dispecerizare şi monitorizare a 

informaţiilor, la care, prin Hotărârea de Guvern nr. 621/2001, s-au adăugat şi realizarea de 

produse software, prelucrarea informatizată a datelor, lucrări de construcţii-montaj şi instalaţii, 

de editare, înregistrare, traducere, expertizare, consultanţă şi altele care asigură posibilităţi mai 

mari de menţinere pe piaţă. 

În anul 2003 în structura regiei a fost inclusă prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2003 

Sucursala Poligrafică Bucureştii Noi. Această sucursală şi-a desfăşurat activitatea în imobilul din 

str. Hrisovului nr. 18A.  

Începând cu anul 2006, prin Hotărârea Guvernului nr. 1567/2005, a fost înfiinţată 

Sucursala Autoservice Râmnicu Sărat, cu sediul în judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. 

Dorobanţi, nr.1. 

Conducerea regiei este asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri. 

 

2. Activitatea desfăşurată în 2012 

În cursul anului 2012, Regia Autonomă “Rasirom” şi-a desfăşurat activitatea economică 

în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin HG 269/3.04.2012 şi HG 

1210/12.12.2012, în scopul realizării indicatorilor economico – financiari, care să permită 

consolidarea patrimonială a societăţii, precum şi obţinerea de profit.  
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Activitatea anului 2012 comparativ cu anul 2011 se caracterizează prin următorii indicatori  : 

 lei 

Denumire indicatori 2011 2012 

VENITURI TOTALE din care: 30.821.409 23.532.709 

Venituri exploatare 30.412.812 23.339.465 

CHELTUIELI TOTALE din care: 28.056.319 22.222.060 

Cheltuieli exploatare 28.011.489 22.504.583 

REZULTAT BRUT 2.765.090 1.310.649 

REZULTAT NET 2.253.071 1.103.221 

Arierate 0 0 

Număr mediu de personal 168 124 

Numărul efectiv de personal la sfârşitul 

perioadei 

161 

 

99 

 

Total active 15.608.503 15.909.189 

Rata profitului la cheltuieli (Rezultatul 

net/Cheltuieli totale) 

8,03% 4,96% 

Rata profitului la venituri (Rezultatul 

net/Venituri totale) 

7,31% 4,69% 

Rata profitului la total active (Rezultatul 

net/Total active) 

14,43% 6,93% 

 

3. Modificări strategice în funcţionarea regiei 

 Prin Hotărârea nr.465/15.09.2011, Consiliul de Administraţie al RASIROM a aprobat 

restructurarea Regiei, prin desfiinţarea Sucursalei Poligrafice Bucureştii Noi.  

Prin Hotărârea nr.642/05.12.2011 a fost adoptat Programul de disponibilizare a 

personalului acesteia, drept urmare, prin ordinul Directorului Serviciului Român de Informaţii 

nr.1403/05.03.2012 a fost aprobat Programul de restructurare al RASIROM. 

 Concomitent cu concedierea salariaţilor a fost declanşat şi procesul de valorificare a 

bunurilor materiale deţinute de sucursală în conformitate cu prevederile legale, inclusiv prin 

valorificarea ca deşeuri. 

 

4. Aspecte organizatorice 

Referitor la sistemele de management implementate în cadrul R.A. Rasirom au fost 

recertificate sistemele de management al calităţii ISO 9001:2008, management al mediului ISO 

14001:2005, management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale OHSAS 18001:2008, 

management al securităţii informaţiilor ISO/CEI 27001:2006 şi management al responsabilităţii 

sociale MRS 10000:2010. 


