
Nota Informativa 
 

Constructia retelei FTTx în or. Strășeni 
r-nul Strășeni. Tehnologia F0TTx (GPON) 

 
Notiuni Generale 
O rețea optică pasivă (PON - Rețea optică pasivă) este o rețea punct-multipunct în care sunt utilizate 
splitere optice pasive (nealimentate electric) pentru a deservi mai mulți clienți prin acelaș mediu optic, 
adică printr-o singură fibră optică. Numarul de clienți deserviți pe aceleași fibră optică poate ajunge pînă 
la 128. 
Fiecare client conectat la acest tronson unic, va fi deservit de un Echipament Terminal (ONT - Terminare 
rețea optică). Toate aceste echipamente terminale vor fi gestionate de catre un Echipament Central 
(OLT - Terminal de legătură optică). Soluţia PON reduce numărul de fibre necesare pentru a conecta 
locaţiile distante la sediul central, comparativ cu reţeaua cu topologie punct la punct. 
 
Lumina este folosită pentru transmiterea informațiilor în loc de semnale electrice, cum se face pe 
cablurile de cupru. 
La momentul actual este cea mai modernă tehnologie disponibilă global pentru clienți, care asigură 
viteze foarte mari și stabilitate care nu era posibilă pe vechile rețele de cupru. 
Nu este afectată de fenomenele meteo precum fulgere, care reprezentau un pericol real pentru rețelele 
sensibile de telecomunicații. 
 
De asemenea, o rețea de fibra optică practic nu mai are limitări, acestea sunt date strict de 
echipamentele active din rețea și care se vor modifica/adapta/schimba dupa cum va dictată tehnologia 
actuala si viitoare. 
 
Construcția rețelelor de comunicații electronice GPON (Rețea optică pasivă Gigabit) se efectuiaza pe 
pilonii existenți și in canalizarea existentă. 
Se pozează cablu Optic cu diametru 8-13 mm , la ramificare se instalează suport de susținere cablu 
manson de ramificare sau cutie de distribuție . 
Legenda  
ODB - Cutie de distribuție (cutia se instalează pe pilon sau în blocuri în panoul de comunicații cu 
tensiune joasă existent pentru conectare clienților) 
OSC – Manson de ramificare ( se instaleaza pe pilon sau în canalizare de telecomunicații ) 
FO – Cablu optic ( se instalează pe piloni,canalizare,fasade,sau prin rețelele existente de tensiune joasă)  
Rețeaua va permite livrarea servicelor de Internet Fix , Televiziune digitala , IP Telefonie si alte servicii 
ineractive.  
 



 

 


