
 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA 

 

GRUPUL SECURIDEV DEVINE DOM SECURITY 

 

DOM SECURITY: acesta este noul brand adoptat de catre grupul industrial specializat in 

sisteme de securitate cu ocazia reorganizarii. 

Grupul industrial francez  a atins in 2014 o cifra de afacere de 150 milioane euro, 

reunind peste 1500 oameni si 20 de companii din toata Europa. Specializati in produse de 

securitate si servicii dedicate solutiilor mecanice si electronice de acces control, Grupul 

opteaza  pentru o profunda reorganizare si un nume nou: DOM SECURITY. Dorinta 

pentru o crestere puternica sta la baza acestei schimbari majore. 

Grupul industrial, unul dintre cel mai mare din acest sector, a decis sa-si centreze atentia 

in adoptarea unui brand unic pentru majoritatea filialelor si o reorganizare bazata pe piete si zone 

geografice. Organizat pana acum in 2 ramuri, publica generala si profesionala, a ales  sa adopte o 

structura mai apropiata de caracteristicile specifice ale clientilor, distribuitori profesionali 

(magazine, producatori de incuietori, producatori de usi), solutii de integrare pentru producatori, 

si companii ingineresti pentru securitate in cazul proiectelor de scala larga, aeroporturi, hoteluri si 

feroviare.  Toate produsele si serviciile vor fi impartite in 5 zone geografice coordinate de 5 

manageri zonali. 

Grupul aduce o oferta completa incepand cu sistemele simple de inchidere pana la cele 

mai sofisticate solutii de control access. Una dintre achizitiile recente a lui Securidev, compania 

Omnitech Security, creeaza si vinde solutii inteligente de inchidere. Software-ul de integrare al 

sistemului de siguranta, sau hiperviziune, este capabil sa conduca toate tipurile de dispozitive 

tehnice ce permit identificare individuala si securitatea locurilor, a proprietatilor si oamenilor. 

Grupul a fost construit de-a lungul anilor prin achizitionarea numeroaselor companii, cu o 

puternica identitate nationala, creand nevoia de a aduce impreuna fortele printr-o oferta mai 

eligibila in ceea ce priveste varietatea si scopul geografic al clientilor. Abandonand multe dintre 

specificile grupului, acesta opteaza pentru un singur brand, DOM-SECURITY – cu exceptia 

anumitor cazuri particulare. 

Asadar, Securidev ia numele uneia dintre subsidiarele noastre, cea mai mare din grup si   

una dintre cele mai puternice prezente in Europa. Dom este la baza, o companie germana, fondata 

in Cologne in 1936 (ce explica si numele, o referinta la faimoasa catedrala a orasului), fiind 

achizitionata de catre Securidev in 2005.  

 

 



 

 

 

Din punctul de vedere al situatiei economice caracterizata de stagnarea din sectorul 

constructiei si presiunea asupra preturilor detinute de noii sositi, majoritatea din Asia, compania 

ce va fi cunoscuta ca Dom Security de la 10 iunie 2015, se bazeaza pe puterea  brandului, 

producerea calitativa europeana si produsele de inalta siguranta inovative in cucerirea de noi 

piete. Pentru aceasta, tocmai a fost achizitionata o noua companie producatoare din Spania, 

MCM. Aceasta achizitie permite grupului sa-si intareasca prezenta in Peninsula Iberica, un 

proces initiat in 2011 prin achizitionarea lui UCEM in Mondragon, pentru a deveni al doilea mare 

jucator de pe piata locala in sisteme de inchidere. 

 

 

 

 


