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Highlights
Apărare
•  Parteneriat de succes, de peste 20 de ani, cu armata și cu 

industria de apărare

•  Peste 3000 de stații radio tactice produse pe plan local și 
livrate Forțelor Armate Române

•  Furnizarea unui sistem de luptă antisubmarin aeropurtat

•  Furnizarea de tehnologii IFF (Interrogating Friend or Foe) 
pentru majoritatea platformelor militare aeriene, terestre și 
navale din România

Transporturi
•  Revitalizarea rețelei feroviare existente și participarea la 

modernizarea rețelei feroviare din România

•  Deschizător de drumuri cu soluții de semnalizare inovatoare 
pentru dezvoltarea CFR

•  Prima companie care a implementat cu succes, în România, 
sistemul european de semnalizare feroviară ETCS, nivelul 1 și 

nivelul 2, în coridorul pan-european 
Identitate și Securitate Digitală
•  Pașapoarte electronice românești, inclusiv înregistrarea și 

personalizarea echipamentului și a aplicației

•  Cititoare de pașapoarte pentru aplicații guvernamentale și 
comerciale

•  Tahograf digital G2 pentru șoferi

•  Colaborare cu operatorii de rețele mobile încă de la apariția 
serviciilor de telecomunicații mobile în România, furnizand 
carduri SIM, carduri MIM și servicii pentru eSIM

•  Suport pentru soluții guvernamentale de bază, cum ar fi: 
certificare calificată, documente de identitate, plăți și transfer 
de bani pe plan intern

Știință și Tehnologie
•  Dezvoltare de software pentru transportul feroviar

•  Lansarea și implementarea documentelor de identitate 
electronice în România

•  Partener în dezvoltarea de proiecte și inițiative spațiale 
globale și locale în domenii, precum: telecomunicații, sisteme 
de navigație prin satelit și software pentru monitorizarea 
climei

•  Participare la proiectul european de cercetare laser ELI-NP 
(Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics)

•  Furnizarea unui sistem laser de mare putere care va atinge cea 
mai mare putere din lume, 2x10 Petawatts (20 de milioane de 
miliarde de wați)

România
•  Prezență locală de peste 20 de ani

•  Peste 800 de angajați, inclusiv  
ingineri cercetare-dezvoltare

•  Sediu: București

Bucharest
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Grupul Thales este prezent în România de mai bine de 20 de ani, când a devenit furnizor al forțelor armate române. De-a 
lungul anilor, Grupul și-a crescut și diversificat portofoliul de activități pentru a deservi și alte sectoare importante. În 
2007, Thales a demarat operațiuni industriale pentru a furniza soluții de semnalizare electronică pentru căile ferate, iar 
astăzi Thales deține o cotă de 30% din această piață. Grație capacităților proprii în domeniul ingineriei software, Thales 
în România este astăzi singura companie-furnizor de sisteme de semnalizare capabilă să livreze soluții end-to-end fără 
implicarea unor parteneri externi.

Thales și-a extins amprenta locală în 2019 prin crearea Centrului de Excelență în Inginerie (ECC) din România, o entitate 
care sprijină majoritatea diviziilor de business ale Grupului prin furnizarea de soluții competitive. Centrul din România 
a crescut progresiv de la 250 de ingineri, la aproximativ 800 de ingineri în 2021. În prezent, Centrul de Excelență în 
Inginerie este un hub regional pentru nevoile Grupului în materie de  dezvoltare de software, hardware, operațiuni, 
întreținere și instruire.

Prezentare pe scurt

Credit: Thales Group.
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Cooperare locală
Angajamentul Thales este să devină un partener important pentru 
România prin participarea la programe importante aflate în 
desfășurare în domeniul apărării navale, spațiale, terestre și 
aeriene, dar și la programe de securitate cibernetică și biometrie.

Thales în România a stabilit, din 2019, parteneriate strategice cu 
Universitatea Politehnică și cu Institutul de Cercetare CAMPUS 
din București, concentrându-se pe programe de cercetare-
dezvoltare, pe proiecte de CSR (în Educație) care dezvoltă tinere 
talente și care, în același timp, formează competențe și abilități 
tehnice pentru viitor. Scopul acestor parteneriate este de a sprijini 
Programul de Stagii al ECC și de a poziționa Thales ca angajator 
de interes în rândul studenților și al absolvenților.

Construind parteneriate locale de succes, punând nevoile 
clienților în prim-plan și furnizând pe plan local capacități 
industriale și de dezvoltare competitive, Thales Romania a 
contribuit și va continua să contribuie decisiv la succesul acestei 
strategii. Ca exemplu, Thales a livrat cel mai puternic sistem laser 
din lume (2x10 Petawatts). Thales Romania a participat direct la 
instalarea sistemului, iar în prezent o echipă mixtă franco-română 
operează acest instrument științific unic.

Activități 
Apărare 
Ca partener de încredere al forțelor armate române, Thales a 
furnizat diverse sisteme militare: de la stații radio tactice, la soluții 
de telecomunicații militare criptate sau tehnologii subacvatice 
integrate pe platforme navale, terestre și aeriene. 

Cooperarea Thales cu industria română de apărare a început 
odată cu producerea și dezvoltarea familiei de stații radio tactice 
Panther și Jaguar. Cooperarea a demarat în 1996, când, printr-
un transfer important de tehnologie, peste 3000 de astfel de stații 
au fost produse pentru forțele armate române. De atunci, aceste 
stații au fost folosite cu succes de militarii români în misiuni NATO 
și UE, dar și în alte misiuni internaționale, precum cele din Irak și 
Afganistan. 

În 2013, Forțele Navale Române au ales Thales pentru furnizarea 
unui sistem de luptă antisubmarin aeropurtat, care a fost montat pe 
elicopterele Puma operate de pe fregatele Type 22. Acest sistem 
a consolidat capabilitatea militară a NATO în zona Mării Negre.

Credit: Thales Group.

Parteneriatul de succes de peste două decenii cu armata română 
și cu industria de apărare a continuat cu o  cooperare de lungă 
durată cu Aerostar SA, devenit un partener industrial cheie pentru 
care Thales a furnizat tehnologii IFF (Identification Friend or Foe) 
pentru majoritatea platformelor militare aeriene, terestre și navale 
din România. 

Thales este, de asemenea, cel mai important furnizor de module 
de securitate hardware pentru protejarea transferurilor de date în 
guvernul României și a infrastructurii critice. 

Thales și-a propus să devină lider național în domeniul tehnologiei 
și să susțină guvernul României în  gestionarea cu succes a 
demersurilor importante, prin participarea la noul program de 
construire a patru corvete Gowind și promovând o cooperare 
mai strânsă și parteneriate de afaceri pentru competiția lansată în 
urma anunțării procedurii de achiziție pentru sisteme UAS tactic-
operative clasa II. 

Continuăm să cooperăm cu armata română și cu mediul 
academic ca entitate locală, la inițiativele din cadrul Fondului 
European de Apărare. În acest sens, Thales Systems Romania (SRL) 
poate accesa nu doar resursele locale umane și tehnologice, ci și 
expertiza și resursele globale ale Grupului. 

 Transporturi 

Credit: Thales Group.

Țări, orașe și operatori de transport se bazează pe soluțiile Thales 
de transport terestru pentru a se adapta rapid urbanizării și pentru 
a răspunde noilor nevoi de mobilitate – la nivel urban, inter-urban 
și inter-statal. 

Expertiza noastră în sisteme de semnalizare, comunicații, colectare 
de taxe și securitate cibernetică oferă infrastructura conectată de 
care oamenii și afacerile au nevoie pentru o mobilitate eficientă 
și sigură. Indiferent de natura provocărilor unui proiect, compania 
Thales este pregătită să contribuie la crearea căilor ferate digitale 
ale viitorului. 

Cu peste 20 de ani de experiență pe piața din România, soluțiile 
de semnalizare feroviară Thales revitalizează rețeaua existentă. 
Thales a avut un rol important în modernizarea rețelei feroviare 
din România și, de-a lungul timpului, a fost pionier al inovării și 
dezvoltării sistemelor de semnalizare pentru căile ferate naționale. 
Thales a câștigat mai multe proiecte de semnalizare pentru 
modernizarea căilor ferate române, care au crescut capacitatea 
de transport de persoane și cargo și care susțin compania în 
demersul de extindere a rețelei, în viitor. 
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Primul mare proiect finalizat a fost complexul București Nord, 
care include gările din Timișoara, Arad și Brașov, toate echipate 
cu sisteme electronice Thales și operaționale din 2004. Thales 
este prima companie din România care a implementat cu succes 
sistemul european de semnalizare feroviară (ETCS) nivel 1 pe 
coridorul pan-european, secțiunea Fetești-Constanța, crescând 
astfel nivelul de siguranță și mărind viteza maximă de rulare a 
trenurilor de pasageri până la 150 km/h. 

Un alt succes major a fost livrarea primului sistem european de 
semnalizare feroviară nivel 2 în România, primul de acest fel 
implementat la nivel global pe linii convenționale, cu trafic mixt. 

Pe liniile secundare, Thales a introdus un sistem electronic de 
interconectare pe secțiunea Ilia-Lugoj, primul de acest fel echipat 
cu sistem modern de control al conexiunilor, care deservește 
7 gări și 75 km de linii ferate convenționale. În prezent, Thales 
implementează un sistem modern de semnalizare feroviară care 
include ETCS nivel 2 pe coridorul Rin-Dunăre din vestul României. 
O secțiune de 100 km de linie ferată este deja echipată cu 
acest sistem. Două noi centre Radio Block și șapte noi sisteme 
electronice de interconectar   e vor fi date în folosință comercială 
până în 2023. 

CFR se poate baza pe Thales pentru toate sistemele critice de 
siguranță și serviciile de mobilitate digitală inovatoare, care 
contribuie la o mai bună experiență de călătorie. 

Identitate și Securitate Digitală 

Credit: Thales Group.

Soluții biometrice și de identitate 

În domeniul civil, Thales oferă soluții end-to-end de identitate 
și biometrie. Acestea includ documente sigure, soluții de 
identitate robuste, servicii pentru programe guvernamentale de 
management ID și siguranță în trafic, infrastructură eGovernment/
mGovernment pentru servicii digitale de încredere și soluții de 
management pentru control vamal și vize. Thales poate gestiona 
și provocări care țin de siguranța publică și aplicarea legii, oferind 
cele mai bune soluții criminalistice. 

Produsele și soluțiile companiei sunt folosite în peste 200 de 
programe civile active în întreaga lume, oferind expertiză 
specializată în emiterea de documente securizate, biometrie, 
cititoare de documente, autentificare, management ID și protecția 
datelor. 

Centrul Regional de Livrare, aflat în București, implementează 
și asigură mentenanța sistemelor de emitere a documentelor 
securizate și a sistemelor automate de informare cu amprentă 
digitală. Până în prezent, echipa locală a fost implicată în 
implementarea a peste 20 de proiecte în întreaga lume. 

Servicii bancare și de plată 

Credit: Thales Group.

Thales oferă servicii pentru instituții financiare prin unitatea 
specializată Banking & Payment Services (BPS). Universul 
serviciilor bancare este în continuă schimbare, iar consumatorii își 
doresc modalități de plată și interacțiuni personalizate, ușor de 
folosit și sigure în relația cu banca și cu conturile personale. În 
prezent, oferim sectorului bancar din România o gamă largă de 
servicii sigure – banking digital, soluții de plată cu cardul și 
digitale, care răspund acestor așteptări.

Soluții mobile de conectivitate

În întreaga lume, Thales lucrează cu sute de operatori de rețele 
mobile, producători de echipamente și furnizori de servicii pentru 
a oferi o conexiune fără sincope în rețelele celulare și identități 
digitale sigure, atât pentru oameni, cât și pentru obiectele 
conectate. Încă de la apariția comunicațiilor mobile, am oferit un 
plus de încredere ecosistemului prin serviciile de autentificare în 
rețelele mobile pentru utilizatori și dispozitive. În vremuri în care 
cei mai mulți oameni au cel puțin un dispozitiv mobil, îi susținem 
pe operatori în relația cu clienții chiar din momentul înregistrării. 
În România, colaborăm cu operatorii de rețele mobile încă de la 
apariția serviciilor mobile telecom, oferind carduri SIM, carduri 
MIM și servicii pentru eSIM.  

Licențe și Securitate în Cloud
Thales este renumit și pentru serviciile avansate de securizare a 
datelor în două domenii: soluții de identitate și managementul 
accesului și criptare. Soluțiile noastre nu sunt cunoscute doar 
pe piața financiară și cea publică/guvernamentală. Suntem 
prezenți și pe piața e-commerce, ca furnizori de infrastructură 
critică și furnizori de servicii TIC. Produsele noastre susțin servicii 
guvernamentale esențiale, precum: soluții pentru documente de 
identitate, soluții de plată și transfer de bani pe plan local. 
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Știință și Tehnologie
Strategia internațională Thales de creștere se bazează pe 
dezvoltarea unei expertize de înaltă calitate, în relație strânsă cu 
clienții.  

În domeniul științei și tehnologiei, Thales în Romania este implicată 
în proiectul european de cercetare ELI-NP (Extreme Light 
Infrastructure Nuclear Physics), fiind responsabilă de dezvoltarea 
și furnizarea unui instrument științific complex. 

Thales s-a alăturat programului Extreme Light Infrastructure ELI-NP 
în 2013 pentru a dezvolta High-Power Laser System (HPLS), cel 
mai puternic sistem de acest fel din lume. Thales a început livrarea 
și instalarea sistemului la sediul din Măgurele, lângă București, 
la sfârșitul anului 2016. Acest sistem este proiectat să genereze 
fascicule duble laser de 10 PW fiecare și va fi instrumentul de 
bază al unei tehnologii avansate unice și al centrului de cercetare 
fundamentală în fizica nucleară. 

În urma primelor demonstrații din 2018 și 2019, în august 2020 
instalația laser a generat zece pulsuri consecutive nefocalizate, 
cu puterea de 10 PW, reconfirmând faptul că Thales este lider 
mondial în lasere de mare putere. Thales are în derulare un 
contract pe 3 ani pentru operarea și întreținerea sistemului laser.

De asemenea, Thales a dezvoltat un program special de instruire 
pentru inginerii și tehnicienii din România, pentru a instala și opera 
sistemul pentru programele europene de cercetare. 

Centrul de Excelență în Inginerie 

Credit: Thales Group.

În 2007, Thales a înființat Thales Systems România (TSR) pentru 
a răspunde nevoilor de dezvoltare ale sectorului feroviar local. 
Thales a înființat și un Centru de Competență în semnalizare pe 
liniile ferate care acoperă, în principal, nevoile sectorului de 
transporturi din România.

În 2018, Grupul Thales a decis să-și consolideze prezența în 
România prin dezvoltarea unui Centru de Excelență în Inginerie 
(ECC), parte din Thales Systems România, întărindu-și poziția de 
lider pe toate piețele în care activează. ECC furnizează soluții de 
dezvoltare software nu doar în transporturi terestre, ci și pentru alte 
domenii cheie în care activează Thales, de la spațiu și apărare, la 
securitate și aeronautică.

Obiectivul principal al Centrului de Excelență în Inginerie din 
România este realizarea proiectelor și îmbunătățirea soluțiilor 
existente. Având în vedere că securitatea cibernetică este un atu 
foarte important în orice aplicație, fie că este publică, privată sau 
hibridă, inginerii Thales își concentrează atenția asupra acestui 
aspect, acum, mai mult ca niciodată. Ca țintă pe termen lung, 
Thales Romania își propune să fie un contributor cheie în AI 
(Inteligență Artificială), IoT (Internet of Things) și Digitalizare. 

ECC oferă în România expertiza Thales în inginerie grație numărului 
mare de ingineri de software talentați pe care Bucureștiul îi oferă. 

Ca lider global în tehnologie, Thales are capacitatea de a 
accepta noi provocări și noi oportunități în România. Alături de 
inginerii și cercetătorii noștri, Thales are capacitatea inegalabilă 
de a proiecta și implementa echipamente, sisteme și servicii care 
să răspundă celor mai complexe standarde de securitate. 



7

Notes
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Building a future we can all trust
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