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ConținutTELE GRUP

Într-o piață compe��vă și aflată într-o 
permanentă schimbare, ne-am propus 
să oferim o gamă completă de produse 
și soluții, cât mai diversificată, prin care 
să răspundem și celor mai exigente 
cerințe ale clienților. 

Înțelegem că fiecare client este diferit, 
având așteptări și nevoi diferite, la care 
răspundem prin flexibilitate, calitate și 
profesionalism.

Vă garantăm că alături de noi veți găsi 
cel puțin o soluție op�mă  pentru 
proiectul dumneavoastră!

Nicoleta Moise
Gigi Vatafu

Managing Directors

Echipă management 

Soluții integrate, personalizate, perfect 
compa�bile și adaptate oricărui buget!
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Produse și servicii
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Viziunea noastră 

Crearea unui etalon în piața de 
telecomunicații prin oferirea 
soluțiilor complete, personalizate, 
ce includ  produse și servicii unice, 
perfect compa�bile care să 
contribuie cu performanțe 
maxime la realizarea proiectelor 
clienților noștri.

Suntem mereu alături de 
clienții noștri, oricând au 
nevoie. Cu Tele Grup aveți 
siguranța unui partener 
de încredere. 

DE CE 
TELE GRUP?



COMPANIE

Suntem mereu aproape de clienții noștri, îi ascultăm atent și căutăm în permanență să venim în 
înt mpinarea nevoilor lor cu o gam  variat  de produse, solu ii inovatoare i servicii integrate care s  â ă ă ț ș ă
ofere un set complet de beneficii i performan e maxime n ac�vitatea lor.ș ț î

2009

Teleprecision-MTS
Soluții de măsură 
și testare

2013

Value Telecom
Integrator 
de proiecte

2014

Pro-Networking.ro
Magazin 
online

2016

Tele Grup
Integrator 
de sisteme

Tele Grup reprezinta brandul rezultat in urma asocierii companiei Teleprecision-MTS cu Value Telecom. 
Cele doua companii s-au unit sub un singur brand, din dorinta si cu scopul de a oferi clien�lor solu�i la 
cheie si servicii integrate adecvate infrastructurii telecom. As�el, fiecare companie vine cu experienta si 
aportul sau de servicii si produse, impreuna formand un brand mai puternic cu o oferta completa pentru 
piata telecom.

AVANTAJE 
COMPETITIVE

Punem la dispoziţia clienţilor noștri o vastă 
experienţă în domeniu, exper�ză tehnică, 
o gamă variată de produse și un portofoliu 
complet de servicii, beneficii care se reflectă 
în soluţii integrate, personalizate, perfect 
compa�bile și adaptate oricarui buget.  

Suportul constant oferit clienților 
noștri ne recomandă drept unul 
dintre cei mai dinamici și de 
încredere parteneri în domeniu. 

Beneficiați de exper�za, consilierea 
și suportul unei echipe tehnice cu 
peste 10 ani experiență. 

Alegeți să u�lizați branduri de renume, 
recunoscute internațional pentru 
calitate și durabilitate.

UNIC! Beneficiați de instruire 
gratuită pentru u�lizarea corectă a 
echipamentelor achiziționate. 

Aveți la dispoziție un portofoliu variat 
de produse testate tehnic, adaptabil 
oricărui buget sau proiect.
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ECHIPA 

Suntem o echipa puternică și unită al carei 
obiec�v comun constă în sa�sfacția 
clienților și evoluția companiei.

Suntem adepții lucrului 
bine facut și asumat 

Evoluăm când învățăm 

Suntem dornici să aflăm lucruri noi 
și să ne dezvoltăm tot mai mult. 
Progresăm cu fiecare provocare pe 
care o depășim și cu fiecare obiec�v 
a�ns cu succes. 

Acordăm o atenție sporită și seriozitate 
modului în care răspundem solicitărilor
clienților as�el încât să fie pe deplin 
multumiți de serviciile și produsele 
achiziționate.

Obiec�vul nostru în relația cu 
clienții și partenerii noștri este 
acela de a oferi și garanta cele 
mai performante produse și 
soluții adaptabile la cerințele 
și problemele lor. Ne asigurăm 
că vom a�nge acest obiec�v 
oferind consultanță de 
specialitate și suport tehnic
anterior și post vanzare, cu 
personal instruit la centrii 
specializați ai furnizorilor pe 
care îi reprezentăm.

ORIENTARE CATRE CLIENT

COMUNICARE

RESPONSABILITATE

FLEXIBILITATE

RESPECT

Valori
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Geanina Ciubuc

 

Coordonator 
Departament Administra�v

Bogdan Cojocaru
Inginer

Șef - Reparații și Calibrări

Florin Baciu
Reprezentant 

Vânzări Online

Nicoleta Moise
Managing Director

Gigi Vătafu
Managing Director

PROFESIONALISM & PROGRES CONTINUU
Ne dorim dezvoltarea unor relații frumoase și pe termen cât mai lung 
cu clienții noștri. Suntem atenți la cerințele și nevoile acestora, oferim 
consultanță de specialitate și răspundem prompt solicitărilor primite. 

Cunoaște
echipa

Mulțumirea, 

respectul și 

încrederea 

clienților

este cea mai 
 frumoasă 

recompensă a 

ac�vității noastre.
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Sorin Donțu
Responsabil 

Procesare - Comenzi

Cătălin Dănilă
Coordonator 

Departament Tehnic

Roxana Creangă
Coordonator Departament 

Achiziții-Logis�că

Dorel Dumitraș
Responsabil

Tehnic-Administra�v

Luminița Ursu
Tehnician 

Service

Andrei Nicolaina
Inginer

Suport Tehnic



PRODUSE & SERVICII

În Tele Grup veţi găsi partenerul de încredere care vă oferă avantajul 
major de a achiziţiona totul dintr-un singur loc – produse și servicii 
integrate perfect compa�bile.

Punem la dispoziția 
clienților noștri 
echipamente, accesorii și 
consumabile pentru rețele 
de fibră op�că, cupru și 
radiofrecvență ale unor 
producători de renume 
mondial.

Fie că sunteți furnizor de 
internet și televiziune prin 
cablu, operator de telefonie 
fixă sau mobilă sau 
integrator de sisteme, vă 
furnizăm atât produse cât 
și servicii integrate, 
complet personalizate.

Integrator de proiecteEchipamente & soluții

Deținem un departament de 
service performant pentru 
aparatele pe care le comercializăm. 
Inves�m con�nuu în tehnologii, 
în dezvoltare și în oameni pentru a 
crește nivelul de exper�ză al 
echipei și gradul de sa�sfacție a 
clienților. 

Reparații & calibrări

închiriere gamă diversificată de
produse și echipamente

  consultanță de specialitate în 
  alegerea corectă a produselor

instalare și punere în funcțiune 
a echipamentelor comercializate

Vă oferim garanția 
compa�bilității și 
funcționării 100% 
a produselor 
comercializate.  

Portofoliul de produse este completat de 
servicii de cea mai  înaltă calitate ce includ:
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Asigurăm respectarea 
planului de mentenanță 
constanta și upgrade indicat 
de producătorii ale caror 
produse și echipamente le 
comercializăm, oferind o 
eficiență maximă în u�lizarea 
acestora.

Mentenanță & UpgradeMagazin online Cursuri telecom

În parteneriat cu o parte 
din furnizorii noștri, 
Fujikura, AFL și Emtelle, 
organizăm periodic cursuri 
de perfecționare dedicate 
joncționarii și testării 
fibrei op�ce, tehnologiei 
suflării fibrei op�ce.

Toate produsele 
comercializate în cadrul 
magazinului nostru online 
Pro-Networking au fost 
atent selecționate după o 
analiză iniţială unde au 
fost testate şi din punct de 
vedere tehnic.

Reprezentăm branduri de renume, 
cu recunoaștere internaţională

Deţinem un service tehnic la 
standarde internaţionale, 
auditat de furnizorii noștri de top

Beneficiaţi de demonstraţii 
gratuite ale funcţionării produselor 
și soluţiilor oferite
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CENTRU AUTORIZAT
REPARAȚII & CALIBRĂRI

Garantăm reparații 
corecte, complete 
și rapide!
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Centru de reparații
și calibrări TriBrer

Centru de reparații
Fujikura

Centru de reparații
și calibrări AFL

Mai devreme sau mai târziu orice echipament va întampina 
probleme în funcționare, de aceea unul dintre obiec�vele 
stabilite încă de la înființare a fost dezvoltarea unui 
departament de service performant pentru aparatele pe 
care le comercializăm. 

De atunci inves�m con�nuu în tehnologii, în dezvoltare și în 
oameni pentru a crește nivelul de exper�ză al echipei și gradul 
de sa�sfacție al clienților.

Asigurăm peste 450 de intervenții pe an pentru: 

toate modelele de aparate de sudură 
și cleavere de la Fujikura; 

surse de lumină, powermetre, OTDR-uri 
și microscoape produse de AFL.

În �mp și în funcție de frecvența u�lizării, precizia oricărui 
aparat de măsura scade. Odată ce erorile de masură trec de 
un anumit prag, folosirea echipamentului poate pune în 
pericol ac�vitatea desfașurată, rezultatul fiind pierderi 
materiale sau chiar vătămări ale u�lizatorilor.

Din acest mo�v recomandăm ca toate aparatele de masură 
să fie calibrate periodic de către laboratoare acreditate. 
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CURSURI TELECOM

Curs
Instalare Fibră Op�că prin Suflare

Vă punem la dispoziție cursuri 
de instruire ale personalului menite 
să contribuie la creșterea 
produc�vității și performanțelor 
acestora.

Cursurile sunt organizate
periodic în parteneriat cu 
furnizorii nostri și sunt susținute 
de ingineri specializați de 
către aceș�a.

Cursuri inițiere și perfecționare 

Joncționare și testare fibră op�că

ECSE Design

» Instalarea și u�lizarea echipamentelor de suflat;
» Iden�ficarea și pregă�rea traseului în vederea suflării;
» Suflarea cablurilor op�ce în canalizație.

» Aspectele teore�ce ale rețelelor Wi-Fi LAN;
» Modelele predic�ve pentru propagarea semnalelor RF;
» Realizarea sondajelor înainte și după implementarea 
rețelelor Wi-Fi;
» Depanarea rețelelor Wi-Fi;
» Analiza spectrului și iden�ficarea interferențelor.

2

1

3 Curs și Cer�ficare Wi-Fi Ekahau
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În funcție de modulul ales, cursul durează 3, respec�v 
5 zile și cuprinde atât aspecte teore�ce, cât și ac�vități 
prac�ce unde par�cipanții au ocazia să lucreze efec�v 
cu aparatele de măsura și cele de joncționat în scenarii 
cât mai apropiate de cele întâlnite pe teren.



La sfârșitul cursului...

Pentru detalii complete, prețuri și înscrieri, vizitați www.tele-grup.ro.

În funcție de training-ul absolvit veți primi 
din partea Wray Castle o diplomă sau un 
cer�ficat care va atesta abilitățile dobândite.
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Programe Training » Wray Castle

Wray Castle este un furnizor interna�onal de top care ofera servicii de instruire in domeniul telecomunica�ilor.

Portofoliul inlcude o gamă largă de cursuri de formare în domeniul telecomunicațiilor, de înaltă calitate, care 
acoperă cele mai recente inovații în principalele tehnologii de comunicații globale. Cursurile oferite sunt toate 
dezvoltate intern de o echipă de experți în domeniu și sunt considerate pe scară largă ca fiind cele mai bune 
cursuri disponibile în industria telecomunicațiilor.

Pentru flexibilitate și eficiență maximă, cursurile sunt disponibile într-o varietate de formate de livrare și pe 
diferite niveluri tehnice, sprijinind cursanții în toate etapele carierei lor, de la �neri absolvenți care caută o 
pregă�re temeinică în domeniu până la ingineri cu experiență care trebuie să fie la curent cu cele mai recente 
noutăți și tehnologii.

Programele de training pot fi customizate 
în funcție de nevoile și specificul fiecărei 
companii. Acestea pot fi livrate în format
online sau live, la locația clientului.

Crește-ți nivelul de expertiză și fii la curent cu cele mai recente 
noutăți și inovații în principalele tehnologii de comunicații globale 

5G & Connect Innovation

Network Virtualization

LTE (Network Design, Acces  Network, Core Network, Voice Options)

Rail Communications

Radio Engineering

Explorează training-urile Wray Castle »  www.tele-grup.ro/cursuri

Telecoms Business



MAGAZIN ONLINE 
Echipamente și accesorii telecomunicații

Peste 5.000 
de produse

Consultanţă 
specialitate

Livrare 
rapidă

Avantaje la 
cumpărare

Cabluri comunicații Conec�că Patch paneluri Cu�i și enclojere Rack-uri

Masură și testareAparate fibră op�că Produse de curățare Unelte și truse Instalare cabluri

Departament vânzări

031.437.87.92 | 0733.934.818

Departament tehnic

0735.745.827 www.pro-networking.ro

vanzari@tele-grup.ro
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Exper�ză. Experiență.
Flexibilitate. Profesionalism.

Furnizori

Suntem distribuitori autorizați 
ai brandurilor AFL, Fujikura, AFL 
Hyperscale, Mills, Tribrer, ș.a. 
Asigurăm garanţia calităţii, 
service autorizat, consiliere și 
suport în alegerea celor mai 
potrivite produse si soluții.

Produsele comercializate în 
cadrul magazinului  nostru 
au fost atent selecționate după 
o analiză iniţială unde au fost 
testate şi din punct de vedere 
tehnic.  

Fiind în permanență la curent 
cu noile tendințe și foarte 
aproape de clienți și proiectele 
lor, suplimentăm con�nuu 
portofoliul de produse cu noi 
furnizori și echipamente.

Garanția calității

Venim în întâmpinarea nevoilor 
clienților cu un portofoliu complet 
de produse și soluții. Indiferent de 
brandul sau furnizorul pe care îl 
veți alege, garantăm siguranța 
funcționalității și compa�bilității 
produselor cu rețeaua sau 
proiectul dumneavoastră.
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SIMPLU. RAPID. EFICIENT.

COMANDAȚI ONLINE



Adresă

Str. Episcopul Radu, 8A

Sector 2, Bucureș�

020753, România

Telefon

+40 21 318 7431 
+40 31 103 0374
+40 754 291 793

www.tele-grup.ro

tehnic@tele-grup.ro

vanzari@tele-grup.ro

www.pro-networking.ro

CONTACT
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