


SC Toro Tech S este o companie tanara si dinamica, fiind formata din aproximativ 30 de
oameni inalt calificati cu vasta experienta in domeniul constructiilor instalatiilor de telecomunicatii.
Societatea a avut grija ca personalul sa fie foarte bine motivat si sa aiba in plus un nivel ridicat al
conduitei profesionale si al comportamentului. Infiintata in 2007, SC Toro Tech SRL a ajuns astazi o firma
de telecomunicatii apreciata de clientii sai deoarece raspunde cu profesionalism la cerintele tot mai
diversificate ale acestora. Societatea se afla intr-un permanent proces de perfectionare si colaboreaza
indeaproape cu furnizorii si producatorii din domeniul sau de activitate.

RL

Credinta: “Nimic fara Dumnezeu” – Acest scurt citat vreau sa reprezinte firma Toro
Tech in toate activitatile sale si toate relatiile sale (atat cu clientii/furnizorii cat si cu
angajatii proprii) si sper sa ne fie exemplu in drumul nostru viitor.

Profesionalism:

Calitatea:

Initiativa:

.

tindem spre performanta prin munca in echipa si integritatea individului.
Suntem atenti la fiecare detaliu si respectam procedurile in realizarea fiecarei constructii.

reprezinta o valoare de baza a firmei noastre. Aceasta ne motiveaza sa furnizam
servicii complexe si rapide prin mijloacele tehnologice pe care le dezvoltam

chiar daca fiecare client este unic, noi gasim intotdeauna solutii pentru acestia. De
aceea, stimulam initiativa si cautarea respectivelor solutii care sa se potriveasca cerintelor clientilor
nostri.

Despre noi

Valori

Obiective

Inca de la infiintare, obiectivul nostru de baza a fost si va ramane acela de a asigura servicii de
inalta calitate in conformitate cu cerintele clientului, cu cerintele legale si reglementarile aplicabile
precum si de a creste satisfactia clientului. Suntem convinsi ca putem prospera si evolua doar prin
indeplinirea dorintelor clientilor nostri. Tocmai de aceea utilizam toate resursele de care dispunem
pentru ca, la final, sa prezentam un produs de cea mai buna calitate.

Recomandare

Un client multumit reprezinta o foarte buna forma de promovare. Aceasta este probabil
explicatia pentru faptul ca majoritatea clientilor noi ne contacteaza datorita recomandarii firmei de
catre clientii vechi. Este un lucru de care suntem mandri, dar care in acelasi timp ne face sa fim
atenti. Acordam atentie fiecarui element al constructiei si nu ne permitem sa tratam cu
superficialitate nici cea mai mica parte a constructiei, in toate stadiile ei.



A. Sisteme electric si de telecomunicatiie

.1 Realizare infrastructura constand in instalari de stalpi metalici, beton si lemn, constructiii camere si

camerete de beton intermediare, turnari socluri pentru cabinete, instalari monotub HDPE si PVC, sapaturi si

refaceri asfalt.

Retele urbane si interurbane de telecomunicatii

2. Instalari cabluri de fibra optica si joncionare/masurare. Firma noastra dispune de doua aparate de

jonctionat FO precum si de echipamente de masurat si atestat FO.

3. Sisteme la cheie pentru avertizare in caz de incendiu, efractie precum si TVCI. Cuprinde reŃele voce-date

(cablare structurata), echipamente pentru telefonie (centrale telefonice, aparate telefonice, etc. şi instalarea

reŃelelor telefonice), sisteme supraveghere şi alarmare antiincendiu/antiefractie, sisteme paza perimetrala TVCI,

sisteme de gestiune hotelieră, sisteme interfon şi videointerfon. Toate echipamentele si componentele sistemelor

sunt de cea mai buna calitate, atat de la producatori interni cat si din importuri de la firme de renume Panasonic,

Ericsson, Siemens, Alcatel, etc.



:Principaleleproiecte in cadrul carora firmaeste implicata sunt

1. Realizarea de retele urbane in judetele Giurgiu, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Arges, Ploiesti si Bucuresti
constand in lucrari de infrastructura si instalari cabluri cupru – jonctionare si masurare.

2. Realizare proiect “FTTB Fiber to the Building” constand in realizarea unei retele de aproximativ 50km
fibra optica in canalizatie in cartierele Drumul Taberei, Militari si Giurgiului.

3. Realizare proiect “FTTB Fiber to the Building” constand in realizarea unei retele de aproximativ 30km
fibra optica in canalizatie in cartierele Nord si Republicii – Ploiesti.

Client: Romtelecom SA – Proiecte NGN si FTTB

Proiectul “Retea Metropolitana de Fibra Optica a Mun. Bucuresti – lucrari de infrastructura telecomunicatii de

aproximativ 20 km retea in Pta Unirii, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Ion Mihalache, Calea Vitan

Descriere proiect: În anul 2006, Primăria Municipiului Bucureşti a demarat realizarea documentaŃiei necesare
proiectul NETCITY – reŃeaua metropolitană de comunicaŃii care să ofere integrat servicii de telecomunicaŃii pentru
Municipalitate şi pentru terŃi.

Primăria Municipiului Bucureşti şi-a propus ca reŃeaua metropolitană a Municipiului Bucureşti să ofere următoarele
servicii minimale:

Conductă-suport pentru reŃelele operatorilor; în conducte vor putea fi instalate cabluri (fibră optică sau cupru)
pentru coborârea în subteran a celor montate, în prezent, aerian

- Fibră optică neoperată (dark-fiber), pusă la dispoziŃia operatorilor pe traseele solicitate de aceştia
- ReŃea metropolitană de telecomunicaŃii, care să asigure serviciile de telecomunicaŃii ale P.M.B şi ale instituŃiilor

publice

Proiectul Netcity este o concesiune de lucrări publice oferită de către Primăria Municipiului Bucureşti, principala
obligaŃie a MunicipalităŃii fiind de a pune la dispoziŃie domeniul public în vederea realizării reŃelei. Pentru realizarea,
operarea şi administrarea reŃelei NetCity, compania UTI Systems a înfiinŃat o companie de proiect dedicată, Netcity Telecom
S.A. Pe durata contractului, pentru dreptul de concesiune primit, Netcity Telecom va plăti Primăriei Municipiului Bucureşti, o
redevenŃă de 12% raportată la veniturile obŃinute din serviciile de bază.

ReŃeaua metropolitană de fibră optică este una dintre cele mai mari investiŃii din Bucureşti, investiŃia iniŃială

necesară realizării proiectului, fiind de peste 300 de milioane de Euro. Această investiŃie va fi recuperată pe întreaga durată a

co nt ra c t u l u i ( 4 9 d e a n i ) d i n ve n i t u r i l e o b Ń i n u te ca u r m a re a ex p l o ată r i i re Ń e l e i N e tc i t y.

Proiectul are un caracter inovativ, iar prin plasarea infrastructurii pentru sistemele de comunicaŃii în spaŃiile special

amenajate, Netcity va oferi cetăŃenilor, MunicipalităŃii şi operatorilor de telecomunicaŃii avantaje incontestabile, cum ar fi:

accesul liber al clienŃilor la mai mulŃi operatori, un aspect vizual al oraşului mult îmbunătăŃit, acces la conexiuni de mare

viteză care permit dezvoltarea unor servicii moderne de transmisii de date, controlul asupra infrastructurii de suport pentru

telecomunicaŃii, colectarea unor sume importante la bugetul capitalei.

.

-

Client: Netcity Telecom SA



B ite-uri GSM. S

Acesta cuprinde constructia “la cheie” a site-urilor de tip Rooftop, Cosmosite 30m-40m, Greenfield 50m-

60m, incluzand constructia fundatiei, montare turn, montarea echipamentelor tip Shelter, antenelor, legaturi la

reteaua electrica, etc.

Client:  Cosmote SA – Construire site GSM

Acesta cuprinde constructia “la cheie” a site-urilor de tip Rooftop, Cosmosite 30m-40m, Greenfield 50m-

60m, incluzand constructia fundatiei, montare turn, montarea echipamentelor tip Shelter, antenelor, legaturi la

reteaua electrica, etc.

Descriere Lucrari:

Dintre proiectele reprezentative putem enumera următoarele lucrări:

BX_500 MIHAI BRAVU

BA_526 RUGINESTI

BA_533 BORDESTI

BA_528 PALTIN

CR_405 OCREA

BA_516 CUCUIETI

BA_315 GHERDANA

BA_514 SCHITU FRUMOASA

BA_517 DELENI

-
-
-
-
-
-
-
-
-



(ITS – Intelligent Transport System)

Ceeste ITS?
„ ITS reprezintă o gamă largă şi diversă de tehnologii, care aplicată sistemelor actuale de transport poate

ajuta la creşterea siguranŃei, reducerea congestiilor de trafic, creşterea mobilităŃii, minimizarea impactului de

mediu, reducerea consumului de energie şi creşterea productivităŃii economice. Tehnologiile ITS sunt variate şi

includ: prelucrarea informaŃiilor, comunicaŃii, control şi electronică”
„ ITS reprezintă rezultatul aplicării tehnologiilor avansate la sisteme şi metode de transport pentru

eficientizarea, creşterea confortului şi siguranŃei transportului pe căile rutiere, feroviare, navigabile interioare,

aeroporturi, porturi şi legăturilor dintre aceste tipuri de transport diferite”.

Componentele sistemului

Avantajele sistemului

Acestea sunt completate de Centrul de control, unde ajung informaŃiile furnizate de toate cele trei

subsisteme şi sunt gestionate pentru a obŃine date despre trafic şi despre nevoile de prioritizare a acestuia.

Toate aceste facilităŃi se traduc printr-un confort sporit pentru cetăŃean, fie el pieton sau conducător auto.

La nivel tehnologic, principalul avantaj oferit de noul sistem de management al traficului îl constituie

modul de funcŃionare adaptiv al componentelor de semaforizare, aşa numitul regim de funcŃionare .

Modul de funcŃionare adaptiv constă în ajustarea timpilor de semaforizare din intersecŃii la valorile de trafic din

fiecare moment. La nivelul fiecărei intersecŃii sunt instalaŃi detectori de trafic care furnizează informaŃiile
necesare sistemului. Va exista o comunicaŃie permanentă cu vehiculele RATB, astfel timpii de semaforizare din

intersecŃii vor fi ajustaŃi în sensul asigurării sosirii în staŃii a vehiculelor RATB conform programului stabilit. Toate

intersecŃiile vor fi conectate prin fibra optică între ele şi, de asemenea, cu Centrul de Control.

inteligent

-
-
-

-
-
-

-

subsistem adaptiv pentru controlul traficului (UTC)

subsistem pentru managementul vehiculelor aparŃinând operatorilor de transport public (PTM)

subsistem CCTV cu funcŃiuni de vizualizare a vehiculelor în intersecŃii

fluidizarea traficului printr-o îmbunătăŃire a condiŃiilor de trafic cu aproximativ 15%

îmbunătăŃirea serviciilor RATB prin respectarea unei programări a sosirii în şi plecării vehiculelor din staŃii
semnalizarea instantanee a echipamentelor defecte din intersecŃii şi posibilitatea intervenŃiei operative

pentru remedierea defectelor

îmbunătăŃirea serviciilor vehiculelor de intervenŃie - PoliŃie, AmbulanŃă, Pompieri

Sistem de semaforizare in Mun. Bucuresti - BTMS

(Bucharest Traffic Management System

Sistem de Management al Traficului in Bucuresti)

-

UTI TRAFFIC MANAGEMENT a introdus, pentru primă dată în România, un

sistem inteligent de management şi control al traficului urban, beneficiar fiind Primăria

Municipiului Bucureşti. Proiectul este cunoscut ca BTMS (

).

Bucharest Traffic

Management System



.

SoluŃia a fost realizată în colaboarare cu SWARCO Austria (furnizor de echipamente de semaforizare), Alled

Telesys International şi Motorola (furnizori de echipamente de comunicaŃie), IBM (furnizor de echipamente IT),

Pelco şi Teleste (furnizori de echipamente pentru CCTV) şi MIZAR (furnizor al software-ului de control al traficului

UTOPIA)

Acest proiect a însemnat completarea competenŃelor şi asimilarea celor mai moderne tehnologii, şi, nu in

ultimul rand, un confort sporit al cetăŃenilor municipiului Bucureşti.

Am participat in cadrul proiectului prin constructii de canalizatii, montare stalpi semaforizare
constructii socluri echipamente inaproximativ40de intersectii inmunicipiul Bucuresti cumar fi:

BTMS

1. Bd. Pache Protopopescu

2. Bd. Unirii

3. Calea Vacaresti - Sun Plaza

4 Sos.Panduri - str. Urdareanu

5 Sos.Panduri - str. Ciuca

6 Bucla Cotroceni

7 Sos.Panduri - str. Ghiulamila

8 Batistei - JL Calderon

9 CA Rosetti - JL Calderon

10 Sos. Stefan cel Mare - Ghiocelul

11 Liberty Center

12 Str. Eroii Sanitari - Scoala 150

13 Calea Ferentari- Nasaud

14 Bd. Iuliu Maniu – str. Rasaritului

15 Brancoveanu-bd. Metalurgiei

16 Str. Eminescu - Icoanei

17 Str. Elefterie - Clunet

18 Str. Agricultori – str. Orzari

19. Calea Serban Voda -Cutitul de Argint

20 Calea Vacaresti - str. Pridvorului

21 Calea Vitan - str. Zizin

22 Str.Ferentari - str. Bachus

23 Pasaj Lujerului-str.Uverturii

24 bd. Timisoara – str. Brasov

25 bd. Timisoara - str. Moinesti

26 bd. Timisoara – str. V. Oltului

27 Pasaj Basarab - Calea Plevnei

28 Pasaj Basarab- sos. Grozavesti

29 Traseu FO Bd. Tudor Vladimirescu

30 Traseu FO Bd. Iuliu Maniu

31 Bd. Iuliu Maniu – str. Rasaritului

32 Str. Lascar Catargiu – Calea Victoriei

33 Kaufland – bd. Barbu Vacarescu

34 Bd. Camil Ressu – str. Dristorului

35 IL Caragiale - Maria Rosetti

36 Spl. Unirii - Cal. Victoriei
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.



Traseu FO Bd. Tudor Vladimirescu – lungime aproximativa 800m (cca 6 camere tragere intermediare)

Traseu FO Bd. Iuliu Maniu – lungime aproximativa 1700m (cca 17 camere tragere intermediare)

Bucla Cotroceni – lungime aproximativa 400m (cca 4 camere tragere intermediare)

Legaturi de fibra optica intre intersectii

a

Implementare telefonie pe autostrada Bucuresti – Constanta (Tronsonul Fetesti – Drajna) firma noastra are

implicare in realizarea sistemelor de monitorizare a traficului pe autostrada cum ar fi Echipamente Video, Radar,

Posturi SOS, Panouri Mes je Variabile etc.
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