PROCEDURĂ
PRIVIND CALCULAREA INDICATORILOR DE CALITATE ADMINISTRATIVI
PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI DE ACCES LA INTERNET
Conform Deciziei Preşedintelui ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii) nr.1201 din 2011, S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L. va măsura şi publica trimestrial pe site-ul
propriu (www.ng-network.ro) parametrii de calitate administrativi pentru serviciul de internet, începând cu
trimestrul II, 2012.
Reguli de colectare a datelor si calculul parametrilor

1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet.
Termenul necesar pentru furnizarea serviciului reprezintă intervalul de timp, calculat in zile calendaristice,
cuprins între momentul primirii unei cereri valide de furnizare sau, după caz, activare a serviciului de acces la
internet şi momentul în care serviciul devine funcţional/disponibil pentru utilizatorul final care a formulat cererea.
Se consideră că serviciul de acces la internet este funcţional în momentul în care a fost realizat atât accesul fizic
cât şi logic.
O cerere de instalare poate fi formulată verbal, în scris sau în orice altă formă acceptată de furnizor (telefon,
email, etc.) şi va fi considerată validă în cazul în care există posibilitatea de instalare – se află în aria de
acoperire. Strângerea datelor se realizează prin monitorizarea înregistrărilor reale din perioada de raportare, pe
tipuri de tehnologii de acces, luându-se în considerare numai cererile valide.
Durata de soluţionare a cererilor se calculează în zile calendaristice, de la momentul înregistrării cererii până
când serviciul devine funcţional.
Modalităţi de primire a cererilor de furnizare a serviciului de acces la internet:
 În punctele de prezenţă S.C. ANACHROM CONSULT S.R.L. prezentate pe pagina de internet www.ngnetwork.ro, în intervalele orare menţionate.
 Prin email la adresa comercial@ng-network.ro.
 Telefonic la departamentul comercia, la numerele 021.569.85.16 / 0720.234.301
 La reprezentaţii ANACHROM CONSULT ce desfăşoară contractări de tip door-to-door.
În cazul în care cererea de instalare se referă la un pachet de servicii, în calculul termenului de furnizare se va
lua în considerare numai instalarea serviciului de acces internet. Dacă serviciul este funcţional şi devine
disponibil utilizatorului final în aceeaşi zi în care acesta a formulat cererea, termenul necesar pentru furnizarea
serviciului de acces la internet se consideră o zi.
Durata în care se încadrează 80%, respectiv 95% din cele mai rapid soluţionate cereri se măsoară astfel:
 se sortează intervalele de timp măsurate pentru furnizarea serviciului de acces la internet în ordine
crescatoare;
 x% din numărul total de măsurători efectuate reprezintă un numar „n” care va fi rotunjit prin lipsă;
 a „n”- a poziţie din lista de măsurători ordonată ascendent va fi parametrul „durata în care se incadrează
x% din cele mai rapid soluţionate cereri”.
Situaţiile în care există o cerere referitoare la conectari multiple sau alte servicii ce vor deveni funcţionale în
etape, precum şi în cazurile când utilizatorul final solicită furnizarea serviciului în mai multe locatii diferite, fiecare
termen de instalare aferent fiecarei locaţii se contorizează ca o înregistrare separată. Statisticile includ toate
conexiunile instalate în perioada de raportare, indiferent de data primirii cererilor pentru furnizarea serviciului.
Sunt incluse in statistici cererile de furnizare a serviciului prin instalarea unei linii noi de acces, precum şi
cererile de furnizare prin intermediul unei linii de acces existente.
NU se includ în statistici cererile de conectare anulate de solicitant, cererile de instalare pentru servicii
suplimentare, situaţiile în care utilizatorul final nu a permis accesul în locaţia de furnizare a serviciului în vederea
realizării operaţiunilor de instalare (conform intervalelor de timp stabilite) sau situaţiile în care instalarea a fost
întârziată din cauze independente de ANACHROM CONSULT.

2. Termenul de remediere a deranjamentelor apărute la serviciul de internet.
Termenul de remediere a deranjamentelor reprezintă intervalul de timp, calculat în ore, cuprins intre momentul
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recepţionării unei reclamaţii privind un deranjament validat şi momentul în care serviciul de acces la internet a
fost readus în parametrii normali de functionare. O reclamaţie privind un deranjament validat constă în
raportarea întreruperii serviciului, acceptată ca fiind justificată şi necesitând intervenţia operatorului. Statisticile
includ toate reclamaţiile privind deranjamentele valide remediate în perioada de raportare, indiferent de
momentul în care a fost sesizat deranjamentul.
Modalităţi de primire a sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de acces la internet:
 Telefonic la numărul 021.569.85.16 / 0720.234.301- departamentul Tehnic, serviciu disponibil de Luni
pina Vineri intre orele 11-20 si Sambata intre orele 10:30-13:00
 În punctele de prezenţă ANACHROM CONSULT prezentate pe pagina de internet www.ng-network.ro,
în intervalele orare menţionate.
 Prin email la adresa tehnic@ng-network.ro
Măsuratorile se vor face prin monitorizarea tuturor înregistrarilor privind remedierea deranjamentelor valide in
perioada de raportare. Durata în care se incadreaza 80%, respectiv 95% din cele mai rapid remediate
deranjamente valide se calculează astfel:
 se sorteaza intervalele de timp masurate pentru remedierea deranjamentelor in ordine crescatoare;

 x% din numarul total de masuratori efectuate reprezinta un numar „n” care va fi rotunjit prin lipsa;
 a „n”-a poziţie din lista de măsuratori ordonată ascendent va fi parametrul „durata în care se încadrează
x% din cele mai rapid remediate deranjamente validate”.
Sunt excluse din statistici cazurile referitoare la deranjamentele pentru a căror remediere este necesară
intervenţia în alte reţele de comunicaţii electronice, deranjamentele cauzate de echipamentele aflate în
proprietatea utilizatorului final, deranjamentele nereclamate de abonaţi dar sunt înregistrate de sistemele de
management al reclamatiilor – situaţii datorate unor cauze independente de ANACHROM CONSULT, sesizările
referitoare la viteza scazută a conexiunii.

3. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali.
Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorul final reprezintă intervalul de timp, calculat în ore,
cuprins între momentul primirii unei reclamaţii valide şi momentul în care aceasta a fost soluţionată.
Durata de soluţionare a reclamaţiilor se calculează în ore. Statistica include toate reclamaţiile valide închise în
perioada de raportare.
Durata in care se incadrează 80%, respectiv 95% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii se calculează astfel:
 se sortează intervalele de timp masurate pentru soluţionarea reclamaţiilor primite de la utilizatorii finali în
ordine crescătoare;
 x% din numărul total de măsuratori efectuate reprezintă un număr „n” care va fi rotunjit prin lipsă;
 a „n”-a poziţie din lista de masuratori ordonată ascendent va fi parametrul „durata în care se incadrează
x% din cele mai rapid soluţionate reclamatii”.
Mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect şi trimise de acelaşi utilizator se contorizează şi se numară separat
pentru cazurile în care reclamaţia iniţială a fost rezolvată. Reclamaţiile retransmise înainte de soluţionare se
tratează împreună cu reclamaţia nesoluţionată. În cazul deranjamentelor remediate, reclamaţiile ulterioare
formulate de alţi utilizatori finali ce reclamă aceleaşi deranjamente sunt considerate validate.
Se vor elimina din statistici reclamaţiile în care este necesară colaborarea cu utilizatorul final şi aceasta nu
poate fi obţinută într-un interval de timp rezonabil, reclamaţiile cauzate de echipamente aflate în proprietatea
utilizatorului, orice dejaranjament cauzat de situaţii independente de ANACHROM CONSULT.
4. Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final.
Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final reprezintă raportul dintre numărul de reclamaţii soluţionate per
utilizator final în perioada de raportare şi numărul total de clienţi de internet. Statistica include toate reclamaţiile
primite în perioada de raportare, indiferent de validitate, subiect sau orice alt element.
NU se includ în statistică cererile de informaţii tehnice sau comerciale sau solicitările de configurare a
echipamentelor sau serviciilor. Mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect şi trimise de acelaşi utilizator se
contorizează şi se numară separat pentru cazurile în care reclamaţia iniţială a fost rezolvată.
Reclamaţiile retransmise înainte de soluţionare se tratează împreună cu reclamaţia nesoluţionată.
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5. Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la defecţiuni ale serviciului de internet.
Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente reprezintă raportul dintre numărul total de reclamaţii cauzate
de întreruperea serviciului şi înregistrate per utilizator final, inchise în perioada de raportare şi numărul total de
clienţi de internet. Statistica include toate reclamaţiile validate referitoare la deranjamente, soluţionate în
perioada de raportare.
O reclamaţie referitoare la un deranjament constă într-o reclamaţie cauzată de întreruperea serviciului,
acceptată ca fiind justificată de catre furnizor şi atribuită unui defect al reţelei prin intermediul căreia se
furnizează serviciul de acces la internet, respectiv necesitând efectuarea de reparaţii sau alte intervenţii de către
furnizor.
Mai multe reclamaţii cu acelaşi subiect şi trimise de acelaşi utilizator se contorizează şi se numară separat
pentru cazurile în care reclamaţia iniţială a fost rezolvată. Reclamaţiile retransmise înainte de soluţionare se
tratează împreună cu reclamaţia nesoluţionată. În cazul deranjamentelor remediate, reclamaţiile ulterioare
formulate de alţi utilizatori finali ce reclamă aceleaşi deranjamente sunt considerate validate.
Sunt excluse din statistici cazurile referitoare la deranjamentele pentru a căror remediere este necesară
intervenţia în alte reţele de comunicaţii electronice, deranjamentele cauzate de echipamentele aflate în
proprietatea utilizatorului final, deranjamentele nereclamate de abonaţi dar sunt înregistrate de sistemele de
management al reclamatiilor – situaţii datorate unor cauze independente de ANACHROM CONSULT, sesizările
referitoare la viteza scazută a conexiunii.
6. Frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării.
Frecventa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării reprezintă raportul dintre numărul reclamaţiilor cu privire
la corectitudinea facturii emise şi numărul total al facturilor emise in perioada de raportare.
O reclamatie privind corectitudinea facturării reprezintă expresia dezacordului abonatului în ceea ce priveste
obligaţia de plată raportată la serviciile de acces la internet efectiv furnizate, comunicată verbal, în scris sau în
orice altă formă acceptata (telefonic, email).
Dezacordul exprimat de abonat poate face referire la: perioada de tarifare, tariful perceput pentru
conectare/instalare/reconectare/deconectare, gratuitatile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat, traficul
suplimentar generat prin depasirea limitei de trafic inclusa in abonament, suma totala tarifată, alte elemente
referitoare la obligaţia de plata.
7. Parametri de calitate administrativi
Termenul de la care va începe furnizarea accesului la internet este de maxim 15 zile lucratoare de la data
semnari contractului.
Termenul de remediere a deranjamentelor este de 24 ore de la semnalarea deranjamentului, exceptie facand
interventiile in conditii speciale (noapte, fenomene climatice catalogate cu cod portocaliu de catre INMH, blocaje
ale cailor de acces si/sau trafic) la care termenul de interventie este de 48 de ore de la inregistrarea reclamatiei.
In cazul refuzului administratiei imobilului de a permite accesul ANACHROM CONSULT la dispozitivele de
comunicare, perioada de nefunctionare se poate prelungi pe un termen nedeterminat.
Termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor efectuate in scris referitoar la alte aspecte decit
nefunctionarea serviciilor oferite de ANACHROM CONSULT este de 30 de zile calendaristice.
8. Modalitati de contact pentru conectare
Orice persoana cu domiciliu stabil in romania si care are acte doveditoare in acest sens poate beneficia de
serviciile firmei ANACHROM CONSULT. Datele de contact pentru conectare sunt afisate la adresa web:
www.ng-network.ro
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