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Necc Telecom România 

2003 – ia naştere NECC TELECOM ROMÂNIA 
◥ companie de telecomunicaţii ce oferă servicii de telefonie VoIP 

◥ 450.000 numere de telefon alocate de ANCOM 

◥ platformă High Quality VoIP 

 

2010 – este lansat proiectul de videotelefonie 
◥ prima companie de videotelefonie din România 

◥ dezvoltare globală al acestui proiect 

 

2012 – 4G WiMAX  
◥ serviciu disponibil pe piaţa din România în aria de acoperire 

◥ Internet mobil cu trafic Nelimitat 

◥ posibilitatea de a conecta la Internet localităţi izolate 

 
 



Servicii 

 

◥ telefonie VoIP:   abonamente şi prepay 

◥ videotelefonie:   abonamente şi prepay 

◥ teleconferinţe cu număr nelimitat de participanţi şi acces global 

◥ Internet 4G WiMAX 

◥ Internet fibră optică 

◥ un nou canal media: videotelefonul 

 

                  … detalii pe www.necc-shop.ro 

 



Produse 

 
 

◥ videotelefoane 

◥ telefoane VoIP 

◥ adaptoare VoIP 

◥ routere 4G Wimax (în cadrul abonamentelor de Internet) 

◥ telefoane şi smartphone-uri Dual SIM (Allview) 

◥ tablete (Allview) 

◥ reţelistică: adaptoare Wi-FI, routere, switchuri (D-Link) 

 

           … detalii pe www.necc-shop.ro 

 



Solutii inteligente pentru oameni 

inteligenti 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 



Videotelefonie 

Un serviciu global, accesibil, uşor de utilizat 

◥ Videoapeluri fără restricţii în reţeaua globală Necc 

◥ Videotelefoane -  independenţa faţă de un calculator 

◥ Videoconferinţe – videoapeluri între 3 persoane 

◥ Terminale clasice – pot fi utilizate de oricine 

◥ Apeluri video de calitate de la 256kbps conexiune Internet 

(aproape orice conexiune la Internet oferă aceasta viteză) 

 



Abonamente Video-Telefonie 

Până la 50 minute în reţelele mobile naţionale şi internaţionale* sau până la 

150 minute în reţelele fixe naţionale şi internaţionale* în limita a 6 Euro Credit. 

5 € /lună 

Până la 100 minute în reţelele mobile naţionale şi internaţionale sau până la 

300 minute în reţelele fixe naţionale şi internaţionale* în limita a 12 Euro Credit. 

  10 € /lună 

Până la 150 minute în reţelele mobile naţionale şi internaţionale* sau  până la 

450 minute în reţelele fixe naţionale şi internaţionale* în limita a 18 Euro Credit   

  15 € /lună 

Până la 25 minute în reţelele mobile naţionale şi internaţionale* sau până la 

75 minute în reţelele fixe naţionale şi internaţionale* în limita a 3 Euro Credit. 

2,5 € /lună 

Abonamente Open Call 

* sunt considerate apeluri către UE, Canada, SUA şi China 



Abonamente Video-Telefonie 

Abonamente Business 

* sunt considerate apeluri către UE, Canada, SUA şi China 

20 € /lună 
Până la 600 minute în reţele fixe naţionale şi internationale* sau până la 200 

minute în reţele mobile naţionale şi internaţionale* în limita a 24 Euro Credit. 

30 € /lună 
Până la 900 minute în reţele fixe naţionale şi internationale* sau până la 300 

minute în reţele mobile naţionale şi internaţionale* în limita a 36 Euro Credit. 

50 € /lună 
Apeluri nelimitate în reţelele de telefonie fixă din UE şi până la 700 de 

minute în reţele mobile naţionale şi internaţionale*.  

100 € /lună 
Apeluri nelimitate în reţelele de telefonie fixă din lume şi până la 1,400 de 

minute în reţele mobile naţionale şi internaţionale*. 

Pentru oferte Business personalizate, 

contactaţi Departamentul de Vânzări! 



Abonamente Video-Telefonie 

Abonamente cu  

echipamente incluse 

7,5 € /lună 

Minute nelimitate în Reţeaua Globală Necc Telecom 

pentru apeluri audio sau videoapeluri 

► VideoTelefon Grandstream GXV 3140 în custodie 

12,5 € /lună 
Un singur abonament, 2 videotelefoane! 

Minute nelimitate în Reţeaua Globală Necc Telecom pentru apeluri 

audio sau videoapeluri de pe oricare din cele 2 echipamente 

► 2 VideoTelefoane Grandstream GXV 3140 în custodie 



Apeluri voce 

 

Fax 

 

Videotelefonie 

 

Videoconferinţă 

 

Teleconferinţă 

 

Persoane juridice-reducere costuri 

Paris   

Roma   

Madrid 

Londra   

Varşovia   

Barcelona 



Plan Tarifar Video-Telefonie 

Reţele Fixe Naţionale :    0.0197 € /min 

Reţele Mobile Naţionale:    0.0597 € /min 

REŢELE FIXE  ÎN  U.E.      : de la 0.025 €/min 

REŢELE MOBILE  ÎN  U.E.: de la 0,025 €/min 

SUA          (FIX & MOBIL)  :          0,029 €/min 

CANADA  (FIX & MOBIL)  :          0,029 €/min 

CHINA      (FIX & MOBIL)  :          0,029 €/min 

TAXARE DIN 6 ÎN 6 SECUNDE, 

DUPĂ PRIMELE 30 Secunde 

Tarife extrem de reduse către alte reţele din lume  

FĂRĂ ROAMING 

REŢEAUA NECC, oriunde în lume :  0.00 €/min 

Convorbiri GRATUITE şi NELIMITATE în 

TOATĂ REŢEAUA NECC la nivel GLOBAL 



WiMAX = Worldwide Interoperability for 
Microwave Access  
 

◥ Instalare fără cabluri, fără echipe 

tehnice 

◥ Mobilitate: posibilitatea de a folosi 

acelaşi abonament în mai multe locaţii 

◥ Internet mobil cu viteze superioare 

3G în marile oraşe cu acoperire de 

peste 90% 

◥ Trafic nelimitat pentru viteze mari de 

transfer pentru Internet mobil 

◥ În curând, o arie de acoperire mult 

mai mare pentru Internet mobil la 

viteze 4G 

 

4G WiMAX? 

Router  
4G WiMAX 

Utilizator 1 

Zonă Wi-Fi 
securizată 

Staţie radio 
4G WiMAX 

Zonă Wi-Fi 
securizată 

Router 
4G WiMAX 

Router 
4G WiMAX 

Utilizator 2 

Utilizator 3 

Conexiuni 
fixe 

Conexiuni 
fibră optică 

Conexiuni 
portabile 

Utilizator 4 

http://www.greenpacket.com/devices_DX_tower.html
http://www.greenpacket.com/devices_DX_tower.html
http://www.greenpacket.com/devices_DX_tower.html


Router de Interior GP DX 350 

√  Conectare la reţea fără cabluri.  

√  2 porturi LAN + 2 porturi telefon/fax 

√  Spot Wi-Fi pentru conectarea mai multor echipamente. 

√  Funcţionare prin simpla conectare la reţeaua de energie. 

√  Routerul poate fi amplasat oriunde în aria de acoperire WiMAX 

 

Echipamente 4G WiMAX 

Hot Spot Mobil Mi-Fi 

√  Autonomie 4 ore timp operaţional şi 18 ore stand-by.  

√  Extrem de uşor: 62g; Dimensiuni: 96 x 50 x 14,8 mm. 

√  Permite conectarea mai multor echipamente prin Wi-Fi pe bază 

de parolă de acces. 

√  Încărcare baterie prin USB  

Modem Outdoor 

√  Captează semnal la distanţe de până la 10km în funcţie de 

condiţiile geografice.  

√  Recomandat pentru zona rurală, fără interferenţe de oraş 

√  Perfect etanş 

√  Sistem anti-descarcări electrice 

√  Kit de instalare 



Abonamente Internet 4G WiMAX 

TRAFIC NELIMITAT;  

Viteză DL/UL: până la 6144/1024 Kbps  

8,5 € /lună 

TRAFIC NELIMITAT;  

VITEZA NELIMITATĂ DL/UL 

până la capacitatea maximă a reţelei*     

Router Indoor WiMAX în custodie.  

Perioadă minimă contractuală 2 ani. 

  10,5 € /lună 

TRAFIC NELIMITAT;  

Viteză DL/UL: până la 3072/512 Kbps 

6,5 € /lună 

  8,5 € /lună 

TRAFIC MOBIL NELIMITAT; 

VITEZA NELIMITATĂ DL/UL 

până la capacitatea maximă a reţelei*     

Router Mi-Fi WiMAX în custodie.  

Perioadă minimă contractuală 2 ani. 

  10,5 € /lună 

TRAFIC NELIMITAT;  

Viteză DL/UL: până la  3072/512 Kbps 

6,5 € /lună 

Internet 4G WiMAX Internet mobil 4G WiMAX 

TRAFIC NELIMITAT;  

Viteză DL/UL: până la 6144/1024 Kbps  

+ 

+ 



http://www.necc-shop.ro/harta-acoperite-4G-wiimax.html 

In zonele fara acoperire  la 70 de solicitari se monteaza antena 4G WIMAX 

http://www.necc-shop.ro/harta-acoperite-4G-wiimax.html
http://www.necc-shop.ro/harta-acoperite-4G-wiimax.html
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VoIP Communicator 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

Aplicaţia VoIP Communicator by Necc Telecom 

 

A fost lansată aplicaţia VoIP Communicator, 

pentru sistemul Android. 

 

În acest moment este disponibilă partea de voce 

urmând ca în următoarele luni să fie dezvoltată şi 

partea de video precum şi versiunile pentru 

Windows şi iOS. 

Aplicaţia poate fi descarcată din Google Play!  

(caută Necc Telecom sau VoIP Communicator) 

 



VoIP Communicator 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

Ce este VoIP Communicator? 

 

▪ Este serviciul de PrePay ce permite accesul la Reţeaua Globală NECC.  

▪ Poţi suna GRATUIT oriunde in lume, pe oricine şi-a activat un cont VoIP 

Communicator sau orice abonat NECC Telecom. 

▪ Poţi suna pe videotelefon, laptop, tabletă sau smartphone. Apeluri 

NELIMITATE în reţea. 

▪ Poţi schimba MESAJE NELIMITATE cu orice alt utilizator ce foloseşte VoIP 

Communicator pe smartphone sau tabletă şi chiar cu un utilizator ce 

foloseşte un videotelefon Necc. 

Mai multe detalii pe www.voipcommunicator.com 

Internet Internet 



Clienţi Necc Telecom 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

Telefonie şi videotelefonie 

 
◥ etnici - persoane care lucrează în străinătate, departe de casă 

◥ persoane cu rude în străinătate 

◥ familii care doresc să comunice prin videoapeluri  

◥ persoane care călătoresc în străinătate şi doresc sa vorbească în ţară 

fără roaming 

◥ companii cu Parteneri şi Furnizori în străinatate care doresc să îşi 

reducă factura de telefonie pentru apelurile la distanţă 

◥ Utilizatori de smartphone-uri,tablete si laptopuri 

 

Internet 4G WiMAX 

 
◥ persoane dinamice, “on the road” care au nevoie de Internet mobil fără 

limitări 

◥ persoane sau companii care doresc o instalare simplă şi rapidă a 

Internetului 



Program Reseller 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

◥ un nou canal de promovare al serviciilor Necc Telecom 
 ● potenţialul dezvoltării unei afaceri proprii în 

 telecomunicaţii din promovarea serviciilor 

 ● programul este gestionat direct de catre NECC Telecom 

 România 

 ● pentru serviciile furnizate de Necc Telecom: 

 videotelefonie, telefonie VoIP inclusiv VoIP Communicator  

 şi Internet 4G Wimax.. 

 

 

◥ se adresează persoanelor fizice şi juridice 
 ● contracte de comision – pentru persoane fizice cu 

 impozitare la sursă 

 ● contract de reseller – pentru persoane juridice 

 ● posibilitatea formării unei echipe de vânzări proprii 

 

 



Program Reseller - Pachete 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

  
http://www.registrulactionarilor.ro/PiataCapitalurilor/Pages/default.asp  

 

* Tarifele sunt exprimate în EURO şi  includ TVA.  

** Pachetele sunt limitate la nivel national  

 

◥ Un Partener poate să acceadă către un pachet superior, investind doar 

diferenţa de valoare dintre pachetul deţinut şi pachetul superior. 

 

Nr Pachet 
Investitie* pachet:                     Actiuni  

Back-Office Online             NECC TELECOM S.A 

1. Partener Silver** 100 EURO 100 ACTIUNI 

2. Partener Gold** 450 EURO 500 ACTIUNI 

3. Partener Platinum** 850 EURO 1000 ACTIUNI 

4.  Partener Founder** 1500 EURO 5000  ACTIUNI 

http://www.registrulactionarilor.ro/PiataCapitalurilor/Pages/default.asp


Program Reseller 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

Comisioane recurente generate de clienţii din portofoliu 
   ● comisioane la fiecare factură lunară de servicii ale abonatului 

   ● comisioane pentru activările sau reîncărcările de PrePay 

◥ Plata comisioanelor 
  ● plata lunară până în data de 7 a lunii pentru facturile încasate 

 luna precedentă 

  ● plata comisioanelor – în contul bancar al resellerului 

  

 

Nr Reseller 

Procent din vânzările* 

Directe Recomandaţilor 

1. Partener Silver 15% 7% 

2. Partener Gold 17% 9% 

3. Partener Platinum 19% 11% 



Program Reseller 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

◥ Bonusuri de Recomandare a altor Parteneri 
    

*Bonusurile sunt exprimate în Euro şi nu includ TVA.  

 
◥ Un bonus se plăteşte doar după ce Partenerul recomandat şi-a achitat 

pachetul 

◥ Plata comisioanelor: săptămânal în fiecare zi de MARŢI. 



Program Reseller 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

◥ Sprijin şi consiliere din partea managementului 

NECC Telecom România 
  

◥ BackOffice Online (BOO) pentru urmarirea situaţiei vânzărilor 
▪ instrumentul de lucru al Partenerului, disponibil oriunde acesta are acces 

la Internet pe bază de user şi parolă. 

▪ oferă toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a afacerii 

▪ se poate accesa de pe www.necc-shop.ro 

 

◥ suport în dezvoltarea materialelor proprii de promovare 
▪ materiale promoţionale standard, gratuite, în format electronic; 

▪ suport asigurat de departamentele tehnic si relatii clienti 

▪ logistica, livrarea si facturarea produselor, serviciilor sunt asigurate de 

NECC TELECOM SA. 

 

◥ training online 
 

http://www.necc-shop.ro/
http://www.necc-shop.ro/
http://www.necc-shop.ro/


Program Reseller 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

◥ Cati dintre clientii dumneavoastra actuali detin : 

  

▪ un videotelefon  ? 

 

▪ o conexiune de internet 4G WIMAX cu trafic nelimitat ? 

 

▪ soft  pentru smartphone-uri -eliminare roaming ? 

 
 



Proiecte de viitor 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

 Compania NECC TELECOM ROMANIA S.A are 

in proiect implementarea urmatoarelor servicii: 

  

▪ internet de mare viteza  tehnologie 4G LTE 

 

▪ telefonie mobila M.V.N.O. 

 

▪ televiziune IP TV si  WEB TV   

 

 



Alege acum Programul Reseller 

3.000 

clienţi 

4.292 

clienţi 

http://www.registrulactionarilor.ro/PiataCapitalurilor/Pages/default.asp  

 

* Tarifele sunt exprimate în EURO şi  includ TVA.  

** Pachetele sunt limitate la nivel national  

Nr Pachet 
Investitie* pachet:                     Actiuni  

Back-Office Online             NECC TELECOM S.A 

1. Partener Silver** 100 EURO 100 ACTIUNI 

2. Partener Gold** 450 EURO 500 ACTIUNI 

3. Partener Platinum** 850 EURO 1000 ACTIUNI 

 4.  Partener Founder** 1500 EURO 5000  ACTIUNI 

http://www.registrulactionarilor.ro/PiataCapitalurilor/Pages/default.asp

