
 

 

GHID: Cum să evitați facturile exagerate în utilizarea 
serviciilor de telefonie mobilă/Internet mobil 

 

 

Generarea unei facturi lunare exagerate pentru utilizarea serviciilor de telefonie mobilă 
şi Internet mobil, poate fi cauzată de o serie de factori, spre exemplu, depăşirea 
creditului sau traficului inclus în abonament, utilizarea telefonului mobil peste hotare, 
apelarea numerelor cu tarif special, pierderea sau furtul telefonului mobil ş.a. 
 

În continuare sunt prezentate câteva sfaturi ce ar putea preveni aceste situaţii. 
 

 Alegeţi abonamentul ce corespunde 
cerinţelor Dvs. Analizând facturile din 
ultimele 2-3 luni decideţi dacă este nevoie de 
o schimbare a pachetului. Informaţi-vă despre 
tarifele aplicate în cazul depăşirii serviciilor 
incluse în abonament. Cereţi factura detaliată 
de la furnizor şi examinaţi atent datele. 
 

 Dacă a expirat perioada minimă 
contractuală, luaţi în consideraţie 
posibilitatea trecerii la alt abonament sau 
chiar la alt furnizor,  în cazul existenţei unei 
oferte mai convenabile. 
 

 Examinaţi posibilitatea activării unor 
opţiuni suplimentare de date, minute sau 
mesaje cu tarif favorabil situaţiei trecerii de 
limita pachetului de bază. 
 

 Monitorizaţi permanent creditul, minutele 
şi traficul de date incluse în abonament, în 
special pentru telefoanele inteligente. Acest 
lucru se poate realiza şi prin utilizarea unor 
aplicaţii de gestiune a traficului, disponibile pe 
majoritatea platformelor populare (Android, 
iOS, Windows Phone, etc.). Unii furnizori 
oferă şi acces online pentru verificarea 
acestor date. 

 Nu treceţi limitele stabilite în abonament.  
În cazul traficului de Internet, încercaţi să 
utilizaţi o conexiune Wi-Fi în locul conexiunii 
de date. Chiar dacă utilizaţi conexiunii de date 
prin intermediul telefonului mobil, în locul 
conexiunii Wi-Fi, nu uitaţi că asemenea 
activităţi ca vizionarea conţinutului video, 
deschiderea ataşamentelor de email mari, 
descărcarea muzicii utilizează un volum mare 
de date. Pentru telefoanele inteligente există 
aplicaţii ce compresează datele. De asemenea 
unii furnizori pot să vă înștiințează despre 
epuizarea serviciilor incluse în abonament, 
deci verificaţi dacă furnizorul Dvs. oferă 
asemenea servicii. 
 

 Protejaţi-vă telefonul de acces 
neautorizat, prin parolă, cod PIN, etc. În cazul 
pierderii sau furtului telefonului înştiinţaţi în 
cel mai scurt timp furnizorul despre aceasta, 
în scopul suspendării serviciului. 
 

 Dacă suma este prea mare, încercaţi să 
găsiţi o soluţie comună cu furnizorul, de 
exemplu solicitaţi achitarea în rate sau alte 
posibile soluţii. 

 


