
Parametrii de calitate pentru intervalul 01.01.2019-30.06.2019 
 

 

A.1.Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la 

internet 

 Utilizatorul serviciilor Lycamobile  va avea acces la serviciile preplătite de date instant, la momentul 

activării cartelei SIM. În cazul Cartelei Lycamobile , activarea se realizează în momentul recepționării 

de către Lycamobile  a solicitării de activare a unui pachet  ce include și servicii de date, respectiv în 

cazul cartelei preplătite cu credit zero, la momentul încărcării creditului pentru extraopțiunea cu 

Internet inclus. 

Servicii pe baza de cartele preplatite: 

Pachetele Lycamobile sunt pachete valabile 30 de zile cu posibilitate de reinnoire automata 

care ofera clientului o cantintate determinata de GB. 

 

A.2 Frecvența reclamațiilor utilizatorului final 

Numărul total de reclamații legate de datele din primul semestru 2019 este de 67 de cazuri 

cu o medie zilnică de 0,37 cazuri 

 

A.3.Frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente  

Frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente este de 63 de cazuri, cu o medie zilnică 

de 0,35 

 

A.4.Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării 

Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării pentru utilizatorii de cartele preplătite 

Lycamobile este de 4 cazuri , cu o medie zilnica de 0,02 

A.5.Termenul de remediere a deranjamentelor  
Termenul mediu de remediere a deranjamentelor pentru serviciile de date este de 73,86 zile de 

la data primirii plângerii. 

A. durata  in care se încadrează 20% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv 

cele datorate unor circumstanțe deosebite este de mai putin de o zi  

B. durata  in care se încadrează 50% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv 

cele datorate unor circumstanțe deosebite este de mai putin de 106,15  zile. 



C. durata  in care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide, inclusiv 

cele datorate unor circumstanțe deosebite este de mai putin de 127.86 zile. 

D. 42.85% din deranjamentele raportate au fost soluționate in termen mediu de soluție 

 
 

A.6. Termenul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatorii 

finali, altele decat cele referitoare la deranjamente 

Termenul de soluționare a reclamațiilor utilizatorilor finali, altele decât cele privind 

deranjamentele , care au ca obiect deficiențele de funcționare a serviciului de Internet mobil 

este: 

 A. durata în care se încadrează 20% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat 

cele referitoare la deranjamente este de mai puțin de o zi  

 B. durata în care se încadrează 50% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat 

cele referitoare la deranjamente este de mai puțin de o zi 

  C. durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluţionate reclamaţii, altele decat 

cele referitoare la deranjamente este de mai puțin de o zi 

 D. 99.9% din reclamaţii, altele decat cele referitoare la deranjamente, au fost remediate în 

mai puțin de o zi 
 


