Vicepremierul Octavian Calmîc a discutat cu conducerea ANRCETI problema calit??ii serviciilor pres
Published on Ministerul Economiei ?i Infrastructurii (https://mei.gov.md)

17 octombrie, Chi?in?u - Agen?ia Na?ional? pentru Reglementare în Comunica?ii Electronice ?i Tehnologia
Informa?iei (ANRCETI) va comanda un studiu independent privind respectarea de c?tre operatorii de
telefonie mobil? a condi?iilor de acoperire a teritoriului ??rii cu semnal calitativ, inclusiv în perimetrul
drumurilor na?ionale. O decizie în acest sens a fost luat? ast?zi în cadrul unei întrevederi de lucru a
viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei ?i Infrastructurii, cu conducerea ANRCETI.

În cadrul dialogului s-a mai convenit ca pe lâng? studiul respectiv, realizat de o companie independent?, regulatorul
va actualiza prevederile metodologiei mecanismelor de verificare a serviciilor prestate de operatorii de telefonie
mobil?, reie?ind din normele interna?ionale existente la moment, în colaborare cu Ministerul economiei ?i
Infrastructurii vor elabora ?i propune spre aprobare amendamente la legisla?ia na?ional? în domeniu, precum ?i
alte acte normative existente.

Concomitent, participan?ii la întrevedere au convenit asupra stabilirii unui dialog direct, transparent ?i deschis cu
operatorii de pe pia?a autohton? privind întreprinderea unor m?suri eficiente în direc?ia ridic?rii serviciilor de
telefonie mobil? ?i Internet prestate cet??enilor, care la moment, în opinia autorit??ilor, în multe regiuni sunt
nesatisf?c?toare. ”Toate aceste ac?iuni trebuie realizate în cel mai scurt timp, deoarece ast?zi telefonia mobil? ?i
Internetul sunt lucruri indispensabile pentru via?? ?i activitate nu doar pentru oamenii de afaceri, func?ionari sau
alte categorii de angaja?i, dar ?i pentru oamenii simplu. Din aceste considerente avem nevoie ca în termeni cât mai
redu?i s? depist?m toate lacunele existente, s? identific?m solu?ii viabile ?i stabilim termeni reali de implementare a
acestora”, a accentuat vicepremierul Calmîc.

Reprezentan?ii ANRCETI au raportat c? deja au solicitat, în regim de urgen??, de la operatorii de pe pia?a
autohton? date tehnice privind serviciile prestate conform licen?elor eliberate, precum ?i contactat institu?ii din
domeniu de a realiza verific?ri în diferite zone ale ??rii a calit??ii serviciilor prestate.
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