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Agenda

• Cine suntem?
• Cum și cu ce lucrăm?
• Ce am făcut până acum?
• Ce vă oferim?



Cine suntem?
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Cine suntem

• Una dintre cele mai importante companii de pe pia ța integratorilor de 
sisteme din România

• 600 de profesioniști: programatori, project manageri, testeri, analiști, 
personal de suport

• 4 sedii în România, 4 sedii în străinătate
• Singura companie inclusă șase ani la rând în topul „Deloitte Technology 

Fast 50 Central Europe”
• Locul 3 în categoria Big Five în 2013



Cum și cu ce lucrăm?
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Cum lucrăm?

• Metodologie PMI (Project Management Institute)
• Dezvoltarea Agile, Scrum
• Procese CMMI



Cu ce lucrăm?

• Stack-uri Oracle Java & Microsoft .NET
• Tehnologii: ASP.NET, J2EE, WPF, Spring, (N)Hibernate, NoSQL, etc.
• Visual Studio, IntelliJ IDEA
• Continuous Integration, Continuous Deployment
• Comunitate profesională TeamUp



Ce am făcut pînă acum?
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Proiecte de anvergură

REVISAL

Software pentru Scenarii de 
Dezastre 

SINCRON

Sistemul integrat al APIA

ORIZONT

112

eViza

SNIV



Sistemul Național Integrat pentru Vize 

129 Consultate Române 

200.000 Vize 

Securitate na țională 

Securitatea datelor personale

Trecerea ilegală a frontierei 

an



Software pentru Scenarii de Dezastru

România

Bulgaria

Siguranță publică

7 județe 

9 județe 

Avertizare în 40 de secunde



Sistemul Integrat al APIA

1.000.000 fermieri care au primit 

subvenții;

4.500.000.000 EUR acordate 

României prin APIA în 2007 – 2012.   



eTerra: Sistemul Național de Evidență a Proprietăților 

7.732.615 cereri soluționate începând 

cu 2012;

3.184 utilizatori interni și 7.697 

utilizatori externi;

8.000 cereri procesate zilnic.



REVISAL: registrul angajaţilor

5.000000 angajați activi;   

450.000 companii care raportează în 

acest sistem; 

10.000 rapoarte/zi.



Ce avem?
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Ce avem?
UAV
• Greutate: 5-7 kg;
• Autonomie: 120 - 180 minute;
• Distanţa: între 15-30 km;
• Senzori: video, termici, foto, multispectrali;
• Greutate maxima payload: 1 kg;
• Viteza maxima: 130 kilometri pe oră.



Ce vă oferim?
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Ce vă oferim

• „Hands-On Experience” în proiecte foarte mari (cod, ședințe, arhitecturi, 
teste, etc)

• Acces la tehnologii de ultimă oră, în contextul unor proiecte reale
• Lucru cot la cot cu oameni experimenta ți



Întrebări

?

http://www.teamnet.ro/cariere/oportunitati/
jobs@teamnet.ro

mailto:jobs@teamnet.ro�


Mulțumim!
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