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SC ELECTROPLAST SA, cu o experiență de peste 25 ani în domeniu, este unul 

dintre principalii producători de conductori și cabluri electrice din România. 

 

Oferta ELECTROPLAST cuprinde cabluri electrice din cupru și aluminiu, rigide și 

flexibile, nearmate, armate, ecranate, ecranat-armate. Cablurile izolate în PVC, PE sunt realizate 

conform standardelor naționale și internaționale, folosind tehnologii moderne de fabricație. 

 

         Viziunea ELECTROPLAST este  să devină unul dintre producătorii de top, 

pe plan naţional și să iși extindă constant  activitatea pe piața internațională. Lucrăm pentru a 

face aceasta viziune o realitate în fiecare zi. 

           Misiunea ELECTROPLAST este  să adauge un plus valoare societății prin 

furnizarea unor produse și servicii de calitate, care să satisfacă exigențele și asteptările 

partenerilor. Clienții și furnizorii noștri sunt lideri în domeniul în care activează. 
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     Valoarea ELECTROPLAST Am strabătut cu succes peste 25 de ani de 

activitate  pentru că am rămas fideli acelorași valori : 

 SUCCES CLIENT = SUCCES ELECTROPLAST Poziționăm clientul în centrul 

activității noastre. Investim timp pentru înțelegerea nevoilor lor, resurse materiale, 

financiare  și umane pentru a le depăși așteptările. 

 EXCELENȚA : ne definește în tot ceea ce facem, de la producție la servicii post-

vânzare. 

  INOVAȚIA  suntem mereu cu un pas înainte. Maximizăm prezentul, dar ne raportăm 

permanent  la viitor, anticipând necesităţile şi cererile pieţei, pentru a conduce compania 

spre un succes pe termen lung. 

  INTEGRITATE ȘI RESPECT ne onorăm toate promisiunile, suntem responsabili și 

corecți față de societate, parteneri, clienți și acționari. 

  OAMENII  sunt cea mai importanta resursă de care dispune o firma. Credem în oamenii 

noștri și investim permanent în pregătirea lor, le oferim o multitudine de oportunități 

pentru a-şi atinge potenţialul maxim. 

 MUNCA ÎN ECHIPĂ valorizăm fiecare individ, dar credem că echipa este mai mult 

decât suma valorilor indivizilor. 
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ELECTROPLAST SA este o societate care lucrează în regim de asigurare a calității 

conform DIN ISO9001 certificat de către S.R.A.C. Bucuresti si IQ Net. Deasemenea, sunt 

respectate reglementările în domeniul protecției mediului conform standardului IS0 14001 

certificat de către CERTIND Bucuresti. 

 

LABORATOARELE de încercări fizico-mecanice și electrice sunt acreditate de către 

R.E.N.A.R. Bucuresti pentru efectuarea încercărilor la conductori si cabluri electrice. 

 

Suntem agreați ca furnizori de către: SC ELECTRICA SA, SC TERMOELECTRICA 

SA, SC HIDROELECTRICA SA, SC TRANSELECTRICA SA. 

 

Deținem Certificat INSEMEX pentru cablurile de energie, semnalizare . 

 

Deasemenea deținem "Autorizație de Furnizor Feroviar" – AFER și "Certificat de 

omologare tehnică feroviară". 
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Suntem specializați în producerea următoarelor tipuri de conductori și cabluri electrice, dar și 

un mare număr de tipuri de conductori și cabluri electrice realizate după norme europene: 

 

 H05V-U, H07V-U, H07V-R, H05V2-U, H07V2-U, H07V3-U, H07V3-R ,F2X, AFY, 

NYIFY – conductori rigizi pentru utilizare generală (secțiuni 0,5 - 300 mmp). 

 

 H05V-K, H07V-K, H05V2-K, H07V2-K, H07V3-K ,H05VV-F, M2X - conductori 

flexibili pentru utilizare generală (secțiuni 0,5 - 300 mmp). 



 

 

RO - 420132 Bistrita, str. Subcetate, nr. 14, CP 39, tel.: +40 263 232 669, +40 263 232 032, tel/fax: +40 263 231 378, +40 263 232 051 
www.electroplast.ro, e-mail: office@electroplast.ro, C.F.: RO 5027384 

cont: RO04 BACX 0000 0030 2351 1003RON; RO74 BACX 0000 0030 2351 1004 EUR; SWIFT: BACX ROBU; UNICREDIT Bistrita 

 CYY(-F), NYY(-J-O), ACYY(-F), NAYY, CYCY, NYCY,CYKY - cabluri de energie 

tensiune nominală U0/U: 0.45/0.75 kV sau 0.6/1 kV, secțiune de la 1 la 1000 mmp; nr. de 

fire de la 1 la 5. 

 N2XY, C2XY(-F), NA2XY; AC2XY(-F), N2XCY, C2XCY(-F) - cabluri de energie cu 

izolație de polietilenă reticulată si manta de PVC, Uo/U: 0.6/1 kV. 

 C2XH, N2XH si C2XCH, N2XCH - cabluri de energie halogen free. 

 NYBY, CYAbY(-F), CYEAbY(-F), NAYBY, ACYAbY(-F) - cabluri de energie 

tensiune nominală U0/U: 0,6/1 kV secțiune de la 1 la 500 mmp, nr. de fire de la 1 la 5. 

 C2XAbY(-F), C2XEAbY(-F), AC2XAbY(-F), NA2XBY - cabluri de energie tensiune 

nominală U0/U: 0,6/1kV, secțiune de la 1 la 500 mmp. 

 CYEY (-F), ACYEY(-F) - cabluri de energie, tensiune nominală Uo/U: 3,6/6 kV. 

 CYEAbY(-F), ACYEAbY(-F) - cabluri de energie, armate, tensiune nominală Uo/U: 

3,6/6 kV, secțiune de la 1 la 240 mmp. 

 CCBYY, ACBYCY, ACB2XCY - cabluri pentru bransamente monofazate tensiune 

nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CS2XY(-F), CS2XEY(-F),CS2XEAbY(-F) - cabluri de semnalizare tensiune nominală : 

Uo/U: 0.6/1 kV, nr.fire de la 2 la 61, secțiune de la 1 la 6 mmp. 

 N07V-K - DC 201, N07V-R - DC 202 RO, N1VV-R - DV 203 RO, N1VC7V-K - DV 

204 RO, N1VV-K –DV 205RO, N1VC7V-K - DV 206 RO, N1VC4V-K - DV 207 RO, 

DV 208 RO, DV 209 RO, ARE4*CR – DC 4125 RO, ARE4*OCR – DC 4126 RO, 

RE4*R – DC 4141 RO, ARE4*RX – DC 4146 RO - cabluri cu specificație ENEL. 

 H05VV-F, H05VV5-F, N07V3V3-F, MYUp, MYYU, MYYUp, MYEYM, MYYM - 

cordoane în execuție usoară si medie, nr.de fire de la 2 la 12, secțiune de la 0,5 la 25 

mmp. 
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 CONDUCTOARE DE OTEL-ALUMINIU (ACSR) - gamă dimensională 35/6, 50/8, 

70/12, 95/15, 120/21,185/32, 450/75, 680/85. 

 CONDUCTOARE DE ALUMINIU (AAC) - gamă dimensională 25, 35, 50, 70, 95, 

120, 150, 185, 240, 300,500, 1000 mmp. 

 TcY, TYEY, TBLA, TBLA-A, TBLI - cabluri pentru instalații de telecomunicații. 

 FG 4/2, SIF, H05S-K - cabluri unipolare cu conductor flexibil izolat în cauciuc siliconic. 

 VLPY(-r), FLRY, FLK, VAY - cabluri de joasă tensiune pentru autovehicule. 

 TYIR, T2X, NFA2X conductoare de Al si Ol-Al izolate cu PVC sau XLPE, răsucite în 

fascicul. 

 CSYY(-F),CSYAbY(-F),CSYAbzY(-F),CSYE(c)Y(-F),CSYE(c)Ab(z)Y(-F) - cabluri 

de semnalizare tensiune nominală : U0/U 0,25/0,5 kV, sau UQ/U 0,6/1 kV, nr.fire de la 2 

la 61, secțiune de la 1 la 6 mmp. 

 

ELECTROPLAST SA este principalul furnizor de cabluri pentru domeniul feroviar în 

România. În acest sens va informăm că deținem "Certificat de omologare tehnică feroviară" 

pentru cablurile de energie si semnalizare cu utilizare în domeniul feroviar. Deasemenea, 

deținem "Autorizație de Furnizor Feroviar" – AFER. 

Cabluri utilizate în domeniul feroviar: 

 CYY(-F), ACYY(-F) - cabluri de energie cu izolație si manta de PVC. 

 C2XY(-F), AC2XY(-F) - cabluri de energie cu izolație de polietilenă reticulată și manta 

de PVC. 

 C2XH, AC2XH - cabluri de energie cu izolație de polietilenă reticulată și manta fără 

halogen. 
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 C2XALY(-F) - cabluri de energie cu izolație de polietilenă reticulată și manta PVC, 

armat cu sârme de AL. 

 CYAb(z)Y(-F), ACYAb(z)Y(-F) - cabluri de energie, armate, cu izolație și manta de 

PVC. 

 CYEALAb(z)Y(-F), ACYEALAb(z)Y(-F) - cabluri de energie, ecranate cu sârme de 

aluminiu, armate cu bandă de oțel nezincată/zincată, cu izolație și manta de PVC. 

 C2XAb(z)Y(-F), AC2XAb(z)Y(-F) - cabluri de energie, armate cu bandă de oțel, cu 

izolație de polietilenă reticulată și manta de PVC. 

 C2XHBH, AC2XHBH - cabluri de energie, armate, cu izolație de polietilenă reticulată și 

manta fără halogen. 

 C2XEALAb(z)Y(-F) - cabluri de energie cu izolație de polietilenă reticulată și manta de 

PVC , ecranate cu sârme de AL, armate cu bandă de oțel zincată/nezincată. 

 C2XEALAb(z)2Y, CYEALAb(z)2Y, AC2XEALAb(z)2Y- cabluri de energie cu 

izolație din PVC sau polietilenă reticulată si manta de polietilenă liniară, ecranate cu 

sârme din Al si armate cu benzi de oțel. 

 ACYAb(z)2Y-Fr3 - cabluri de energie cu izolație din PVC și manta de polietilenă 

liniară, armate cu benzi de oțel. 

 CSYY(-F) - cabluri de semnalizare cu izolație și manta de PVC, tensiune nominală 

Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CSYAb(z)Y(-F) - cabluri de semnalizare armate cu izolație si manta de PVC, tensiune 

nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CSYEAlAb(z)Y(-F) - cabluri de semnalizare ecranate, armate, cu izolație și manta de 

PVC, tensiune nominal Uo/U: 0.6/1 kV. 
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 CS2YEAIAb(z)Y(-F) - cabluri de semnalizare ecranate, armate, cu izolație de polietilenă 

liniară și manta de PVC, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CS2YEALAB(z)2Y- cabluri de semnalizare, ecranate, armate, cu izolație si manta de 

polietilenă liniară, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CS2XAb(z)Y(-F) - cabluri de semnalizare, armate, cu izolație  de polietilenă reticulată si 

manta de PVC, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CS2XEALAb(z)Y(-F) - cabluri de semnalizare, ecranate, armate, cu izolație  de 

polietilenă reticulată si manta de PVC, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CS2YAb(z)Y(-F) - cabluri de semnalizare, armate, cu izolație  de polietilenă liniară si 

manta de PVC, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CS2YAb(z)2Y- cabluri de semnalizare, armate, cu izolație  si manta de polietilenă 

liniară, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 COND CU CL 2 and cl 5 - conductor cupru clasa 2 si 5. 

 CSY2Y, CS2X2Y, CS2Y2Y, CSY2Y-Fr1*, CS2X2Y-Fr1, CS2Y2Y-Fr1, CSY2Y-

Fr3**, CS2X2Y-Fr3, CS2Y2Y-Fr3 - cabluri de semnalizare cu izolație  din 

PVC/polietilenă si manta de polietilenă liniară, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 CSYAb(z)2Y, CS2XAb(z)2Y, CS2YAb(z)2Y, CSYAb(z)2Y-Fr1, CS2XAb(z)2Y-Fr1, 

CS2YAb(z)2Y-Fr1, CSYAb(z)2Y-Fr3, CS2XAb(z)2Y-Fr3, CS2YAb(z)2Y-Fr3 - 

cabluri de semnalizare cu izolație  din PVC/polietilenă si manta de polietilenă liniară, 

armate cu bandă de oțel zincată/nezincată, tensiune nominală Uo/U:0.6/1 kV. 

 CSYEAIAb(z)2Y,CS2XEAIAb(z)2Y,CS2YEAIAb(z)2Y,CSYEAIAb(z)2Y-Fr1, 

CS2XEAIAb(z)2Y-Fr1,CS2YEAIAb(z)2Y-Fr1,CSYEAIAb(z)2Y-Fr3, 

CS2XEAIAb(z)2Y-Fr3, CS2YEAIAb(z)2Y-Fr3 - cabluri de semnalizare cu izolație  
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din PVC/ polietilenă si manta de polietilenă liniară, ecranate cu sârme din Al si armate cu 

benzi de oțel, tensiune nominală Uo/U: 0.6/1 kV. 

 AAC, ACSR - conductoare aluminiu si oțel-aluminiu. 

 TA2YEABY- cabluri pentru conectarea inductorilor în instalațiile de autostop. 

               * Fr1= întârziere la propagarea flăcării 

** Fr3 = întârziere mărită la propagarea flăcării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


