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Despre noi

Sediul central al companiei se află ȋn Bucureşti, iar la nivel național
activitatea se desfășoară în opt sucursale regionale de telecomunicații:
Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.



Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, furnizăm servicii de telecomunicații,
de cea mai înaltă calitate, bazate pe cele mai noi tehnologii, prin utilizarea
echipamentelor de ultimă generație, garantând, astfel, securitate pentru orice tip de
transmisie: voce, imagine și date.

Despre noi



Suntem o echipă cu peste 500 de specialiști
în domeniul telecomunicațiilor, care asigură
funcționarea optimă a rețelei 24/7. Suntem
pregatiți și autorizați să executăm lucrări
specifice sau orice fel de intervenție.

Echipa



Acoperire

Rețeaua de telecomunicații cuprinde peste 6.000 km fibră optică interurbană, fiind în continuă expansiune și modernizare.
În prezent dispune de puncte de acces ȋn 520 de locații inclusiv toate reşedințele de județ şi oraşele mari din țară precum şi ȋn
9 puncte de trecere a frontierei: Giurgiu, Stamora Moravița, Curtici, Episcopia Bihor, Halmeu Frontieră, Valea Vişeului,
Vicşani, Ungheni Prut, Pod Prut Giurgiuleşti.
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• 8 Sucursale Regionale

• 25 Zone de Întreținere

• 58 Puncte de Lucru
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Puncte de prezență



Servicii
• ȋntreținere şi exploatare rețele de telecomunicații 

feroviare şi non-feroviare

• dark fiber

• transport date

• furnizare serviciu acces internet

• servicii proiectare și instalare rețele de comunicații 
feroviare şi non-feroviare, precum și rețele de fibră 
optică 



• servicii colocare

• servicii de proiectare și instalare sisteme de supraveghere feroviare 

şi non-feroviare

• servicii de montaj şi ȋntreținere instalații de aer condiționat

• servicii utilități

Servicii



Servicii
Transmisiuni digitale DWDM, CWDM & SDH
• siguranță, acoperire, scalabilitate
• rețele deschise
• soluții personalizate

Broadband Internet
• bandă garantată
• acces internațional și metropolitan
• Wi-Fi în stațiile CF

Comunicații (ISDN)
• comunicații de voce și date 
• aplicații multimedia videoconferință



• ISO (Organizația Internațională de Standardizare)
• AFER (Autoritatea Feroviară Română)
• IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române)
• ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în 

domeniul Energiei) 

Certificări



RoEduNet

Este Reţeaua Educaţiei şi Cercetării din România (Romanian 
NREN - National Research and Education Network), membru al 
consorţiului GEANT -reţeaua europeană pentru cercetare şi educaţie, 
membru al TERENA (Trans-European Research and Education 
Networking Association) și CEENet (Central and East European 
Networking Association) prin intermediul căreia se oferă servicii de 
transport de date pentru instituţiile de învăţământ de toate gradele, 
pentru instituţiile de cercetare, pentru instituţii culturale şi non-profit 
care au ca obiect de activitate educaţia şi cercetarea.

Reteaua ,,RoEduNet” a fost implementata în anul 2009, 
cu un număr de 55 de locaţii din care 40 site-uri add/drop si
15 site-uri de amplificare, fiind capabilă să suporte servicii de 
transport la 10 Gbps si 40 Gbps pe aceeasi infrastructura. 

Contractul de colaborare prevede dreptul companiei noastre
de a utiliza jumătate din capacitatea rețelei în vederea furnizării
și comercializării de servicii specifice.



Vă mulțumesc!
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