
 
 

 
 
 
 

„PROCEDURA PRIVIND SOLUŢIONAREA RECLAMAŢIILOR UTILIZATORILOR FINALI”, 
INTOCMITA POTRIVIT PREVEDERILOR  DECIZIEI ANCOM NR. 77/2009 PRIVIND OBLIGAŢIILE 

DE INFORMARE A UTILIZATORILOR FINALI DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII 
DE COMUNICAŢII ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI  

 
 
 

 

Art. 1 Orice reclamatie a utilizatorilor finali in legatura cu serviciile furnizate de SC A1 

TELECOM NETWORK ISP SRL poate fi adresata Serviciului Clienti prin una din urmatoarele metode :  

transmitere prin intermediul unui serviciu postal cu confirmare de primite la sediul societatii din 

Bucuresti, sector 2, Logofat Luca Stroici nr.4, cod postal 020585, prin fax la nr. 0315.301.516, prin 

email la adresa serviciulclienti@a1telecom.ro sau telefonic  L-V intre orele 09:00 – 21:00 la numarul: 

0315.301.515.  

 

Art. 2 O reclamaţie poate fi depusă în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea 

deranjamentului reclamat, cu exceptia situatiei in care  contractul incheiat intre parti prevede un 

termen mai scurt. 

Serviciul Clienti va informa utilizatorul final cu privire la modul de solutionare a reclamatiei intr-

un termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei. In situatia in 

care reclamatia nu poate fi solutionata in termenul de 30 (treizeci) de zile lucratoare mentionat, 

utilizatorul final va fi informat, pana la expirarea acestui termen, cu privire la stadiul solutionarii 

reclamatiei.  

 

 Art. 3 Orice neintelegere rezultand din modul de rezolvare a reclamatiilor va fi solutionata pe 

cale amiabila. 

 In situatia in care partile nu pot solutiona neintelegerea pe cale amiabila, utilizatorul final se 

poate adresa ANCOM sau poate apela la instantele judecatoresti competente. 

 

Prezenta procedura, tiparita, va fi inmanata utilizatorului final la momentul încheierii 

contractului pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului si va fi furnizata în mod 

gratuit, la cerere, la toate punctele de lucru proprii sau la punctele de lucru din reţelele de distribuţie 

ale partenerilor care oferă servicii de telefonie destinate publicului pe bază de abonament.  


