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Procedură privind măsurarea parametrilor de calitate
a dm in ist ra t iv i pe nt ru furniza re a se rv iciilor de a cce s la int e rne t
Î n con form it at e cu Decizia ANCOM nr. 1 201 / 2011, în calit at ea sa d e operat or de com uni cații
el ect ronice, SC GMB Com pu t ers SRL, v a aplica începând cu data de 1 ianuarie 2012 următoarea
procedura privind măsurarea parametrilor de calitate administrativi, pentru serviciile de internet
com er cializat e:
Aceast a procedura s- a pu bli cat pe p agina de in t ern et propri e, h t t p: / / www.gm b.ro, iar valorile
măsurate ale parametrilor aferenți indicat orilor de calit at e adm ini st rat ivi pent ru furnizarea
serviciului de acces la int ernet , în condițiile st abilit e în An ex a Deciziei ANCOM nr. 1 201 / 20 11 se
vor act uali za t rim est rial.
1) Indicatori măsurați:
A.1 . Term enul necesar pen t ru furnizarea servi ciului de acces la int ernet
A.2 . Term enul de rem ediere a d eranj am ent elor
A.3 . Term enul de sol uționare a recl am ațiilor prim it e de la utilizat orii fin ali
A.4 . Frecvența reclam ațiilor u tili zat orului fin al
A.5 . Frecvența reclam ațiilor referi t oare l a der anj am ent e
A.6 . Frecvența reclam ațiilor privind corectitudinea facturării
2) Metodologie măsurare indicatori
A. Te rm e nu l ne ce sa r pe nt ru furniza re a se rv iciu lui de a cce s la int e rn e t reprezintă
int ervalul de t im p, calcul at în zile calendaristice, cuprins între momentul receptionării de către
GMB Com put ers a u nei cer eri vali de de furnizare sau act ivare a serviciului de acces la in t ern et si
m om ent u l în care ser viciul est e funct ional și devine disponibil, in clusiv din punct de v ed ere logic,
pent ru utilizat orul final. Se vor con tori za și publica în m od defalcat , p en t ru fi ecar e din t erm enul
de furnizare a serviciului de acces la internet valorile următorilor parametri:
1. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid solu ționat e cereri;
2. durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluționat e cereri;
3. procent aj ul cer erilor soluționat e în int ervalul de t im p conveni t cu ut ilizat orul fin al .
În calculul acestui indicator NU se vor lua în calcul următoarele sit uații:
a) cererile de con ect are anul at e de soli ci t an t ;
b) cer erile de in st alare a unor servicii suplim en t ar e;
c) cazu rile în care ut ilizat orul final nu a perm is, în int eriorul t erm enelor conveni t e, accesul în
locația de furnizare a serviciului în vederea realizării operațiunilor de in st alare;
d) cazu rile în care înt ârzieril e de inst alare su nt rezu lt at ul u nei cereri exprese a u tilizat orului fin al,
aceste cazuri fiind însă incluse în statistica aferentă parametrului prevăzut la pct. A.1.3.
B. Te rm e nu l de re m e die re a de ra nj a m e nt e lor reprezint a in t erval ul de t im p, cal culat în ore,
cupri ns înt re m om en t ul recepționării de către GMB Computers a unei reclamații privind un
der an j am en t validat și m om ent ul în care serviciul reclam at a fost readu s în param et rii norm ali de
fun cțion are. Se vor con t oriza și publica valorile următorilor parametri:
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1. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide;
2. durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid remediate deranjamente valide;
3. procent aj ul deranj am ent elor rem ediat e în in t erv alul de t im p precizat în con t ract ul de servi cii
t ip.
Nu se vor lua în calcul următoarele situatii:
a) rem edierea d er anj am ent ului depin de de accesul la locația utilizat orului final și acest acces n u
est e posi bil at unci când se doreșt e ef ect uarea rem edierii;
b) utilizatorul final solicită amânarea remedierii deranjamentului.
C. Te rm e n ul de soluțion a re a re cla m a țiilor prim it e de la u tiliza t orii fina li reprezin t a
int ervalul de t im p, calcul at în ore, cuprin s între momentul primirii de către GMB Computers a
un ei reclam ații valide și m om ent ul în care aceast a a fost sol uționată. Se contorizează și se publică
valorile următorilor parametri:
1. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluționat e recl am ații;
2. durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluționat e recl am ații;
3. procent aj ul reclam ațiilor soluționat e în t erm enul asu m at prin con t ract ul de servicii ti p.
La det erm in area t er m enului de solu ționare a reclam ațiilor, se vor elim ina în t ârzierile în
solu ționare datorate utilizatorului final. Dacă termenul de soluționare a un ei reclam ații est e
amânat deoarece este necesară colaborarea cu utilizatorul final într- un t erm en m ai lung de 3
zile lucrătoare, aceste sesizări se vor exclude din st at ist ici.
D. Fre cve nța re cla m a țiilor ut iliza t orulu i fina l reprezinta numărul de reclamații în regist rat e
per utilizator final. Se va calcula raportul dintre numărul de reclamații înregist rat e înt r-o perioada
dat a și numărul total de utilizatori ai serviciului de
Internet în ziua în care se rulează raportul. Se vor lua în calcul numai ticketele care au fost
desch ise pe t i p operați une „ ser vice” , la car e se v or aduna reclam ațiil e de fact ura com er cial a.
E. Fre cv e nța re cla m a țiilor re fe rit oa re la de r a n j a m e nte reprezinta numărul de reclamații
cauzat e d e înt reru perea sau degr ad area ser viciului, în regist rat e per ut ilizat or fin al în perioada de
raportare. Se va calcula raportul dintre numărul de reclamații înregist rat e în t r-o perioada dat a și
numărul total de utilizatori ai serviciului de Internet în ziua în care se rulează raportul. Se vor lua
în calcul nu m ai ticket ele car e au fost desch ise pe t i p operați une „ service” .
F. Fre cv e nța re cla m a țiilor privind corectitudinea facturării reprezint a raport ul dint re
numărul de reclamații referitoare la corectitudinea facturării și nu m arul de fact u ri em ise în
perioada analizat a. O recl am ație privind corectitudinea facturării reprezintă expresia dezacordului
abon at u lui în ceea ce priveșt e obligația de plată raportată la serviciile de acces la in t ern et ef ect iv
furnizate, comunicată verbal, în scris sau în orice altă formă acceptată de furnizor.
3. Term en e de publicare și păstrare pe paginile web
Term enele de pu bli care pe paginile de in t ern et ale indicat orilor de calit at e pent ru furnizarea
serviciului de acces la internet vor fi următoarele:
a) până la data de 25 aprilie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 31 m art ie;
b) până la data de 25 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 aprili e și 30 iunie;

CONSTANŢA
HEAD OFFICE
B-dul Ferdinand 32

CONSTANŢA
Ion Lahovari 158

CERNAVODA
Str. Nicolae Titulescu 4

MANGALIA
Soseaua Constantei 18

TULCEA
Str. Alunişului 15
Camera 101-102

Tel.: + 40 241 619.222
Fax: + 40 241 673.199
E-mail: office@gmb.ro
Web: www.gmb.ro

Tel.: + 40 241 516.848
Fax: + 40 241 516.848
E-mail: cursuri@gmb.ro
Web: www.ciid.ro

Tel: +40 241 235.235
Fax: +40 241 235.235
E-mail: cernavoda@gmb.ro
Web: www.gmb.ro

Tel: +40 241 752.230
Fax: +40 241 752.230
E-mail:mangalia@gmb.ro
Web: www.gmb.ro

Tel: +40 240 532.712
Fax: +40 240 532.712
E-mail ciit@gmb.ro
Web: www.ciit.ro

Internet ● networking ● communication ● software ● computers ● professional service ● training ● peripherals

c) până la data de 25 octombrie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie și 30
sept em brie;
d) până la data de 25 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 octombrie și 31
decem brie.
Termenul minim de păstrare pe sit e- urile proprii ale acest or inform ații va fi de un an
calendaristic.
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