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Dacă ai încercat vreodată să explorezi 
internetul pe telefonul mobil, eventual la 
o conexiune „prăfuită“, de 512 kilobiţi pe 
secundă, ştii ce înseamnă să aştepţi şi să tot 

aştepţi apariţia de imagini şi text pe o pagină 
web care pare să nu se mai încarce odată! Cum 

ar fi dacă aceeaşi pagină s-ar afişa instantaneu, 
la 100 de megabiţi pe secundă, înainte să apuci 

să ridici măcar degetul de pe buton? Pare 
un scenariu science fiction, care a 

devenit, însă, realitate în Statele 
Unite, prin intermediul 

tehnologiei 4G� „Telefonia 
mobilă devine un produs 
de utilitate publică, o 
marfă de masă“, susţine 
Roger Linquist, preşe-
dintele în vârstă de 
71 de ani al compa-
niei americane de 
telefonie mobilă 
MetroPCS� Scopul 
său declarat este 

să transforme telefoanele date de pe mobil într-o 
„marfă“ digitală aproape la fel de banală ca un 
e-mail� 

PIONIerAT ÎN TelefONIe. Dincolo de aura 
high-tech şi de specificaţiile tehnice complicate, 
4G-ul îl va ajuta pe americanul îndrăzneţ să-şi 
atingă obiectivul: reducerea costurilor pe minutul 
de convorbire de la aproape un cent la a zecea parte 
dintr-un cent� În condiţiile în care MetroPCS înca-
sează, în prezent, 2,1 cenţi pe minut - mai puţin de 
jumătate faţă de media practicată în industria de 
telefonie mobilă - miza pe termen lung este una cât 
se poate de clară; tehnologia 4G va reduce conside-
rabil costul unui minut de conversaţie pentru compa-
niile de telefonie mobilă şi va permite scăderea dras-
tică a preţului plătit de client, fără a diminua încasă-
rile marilor jucători� Un scenariu în care toată lumea 
câştigă! Cu o condiţie: operatorii de telefonie mobilă 
trebuie să fie dispuşi să investească sume importante 

de bani pentru a implementa noua 
tehnologie 4G� Aceasta va face 
posibilă extinderea fără prece-

dent a transferului de date şi va 
lansa o serie întreagă de dispozi-
tive wireless, de la cărţi electronice 
şi până la zgărzi canine prevăzute cu 

camere video digitale� Până atunci, 
Linquist este primul care a semnat 

contractul pentru a implementa tehnologia 
4G în Statele Unite, iar rivalii săi de talie mare 

- Verizon, AT&T sau T-Mobile - îi urmează îndea-
proape paşii� Deşi compania lui Roger Linquist este 

BĂTĂLIA PE MINUTE

„BUNIcUL“ AMErIcAN AL  
TELEcoMUNIcAţIILor 

Cu părul grizonat şi aer de bunic, Roger Linquist nu pare un om care să îngenuncheze o 
industrie de 116 miliarde de dolari. Cu toate astea, preşedintele MetroPCS promite cu o 
seducătoare siguranţă de sine că o va face! Ţinta lui o reprezintă cucerirea telefoniei mobi-
le, o industrie care a crescut exponenţial în ultimele patru decenii. 
MetroPCS, compania pe care Linquist a fondat-o în urmă cu 15 ani, este acum a cincea 
companie de telefonie mobilă din SUA - ca mărime - la distanţă considerabilă de giganţi 
precum Verizon sau AT&T. Cu toate astea, americanul susţine că veniturile de trei mili-
arde de dolari şi cota de piaţă de 3% a companiei sale îi dau libertatea de a „reinventa“ 
această industrie. 
De altfel, Linquist a fost şi primul operator american care a oferit convorbiri nelimitate 
pentru o taxă lunară de 40 de dolari. Astăzi, modelul său începe să fie folosit în întregul 
domeniu, iar MetroPCS a tăiat tarifele serviciilor nelimitate la 35 de dolari pe lună, pen-
tru a face faţă concurenţei.
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al cincilea jucător din industria americană de tele-
fonie mobilă, cu o cotă de piaţă de doar 3%, venitu-
rile sale echivalează cu încasările tuturor jucătorilor 
români din domeniul telefoniei mobile adunate la 
un loc� La mii de kilometri depărtare (la propriu şi la 
figurat!) industria de telefonie mobilă din România, 
în valoare de trei miliarde de euro, pare o simplă pică-
tură în oceanul��� comunicaţiilor� 

răzBOIUl PreţUrIlOr. Dacă planurile lui 
Linquist sună profitabil şi ieftin pentru toată lumea, 
cum sună, însă, planurile românilor? Aici, cuvântul 
de ordine nu este „4G“, ci mai degrabă „supravie-
ţuire“� Cei trei operatori de telefonie mobilă din 
România declară că nu vor investi în tehnologia 4G 
în următorii trei ani, în condiţiile în care războiul de 
la noi se poartă cu alte arme şi are cu totul alte mize� 
Orange a scăzut valoarea investiţiilor în reţea anun-
ţate iniţial - 200 de milioane de euro - la doar 120 de 
milioane, iar Vodafone nu şi-a oficializat volumul 
de investiţii� Cât despre creşterea calităţii servici-
ilor: domneşte tăcerea! Românii nu reprezintă, însă, 
excepţia, ci mai degrabă regula� Asemeni lor, şi restul 
operatorilor europeni şi americani se zbat încă în 
bătălii minore, amânând revoluţia 4G pentru o dată 
ulterioară�  Prima „luptă“ notabilă: cea a preţurilor� 
În România, aceasta a început în urmă cu un an, în 
momentul în care Orange şi Vodafone - care deţi-
neau, împreună, peste 90% din piaţă - au început să 
simtă în ceafă suflul concurenţei: Cosmote� 

Acum circa zece ani, o ofertă a Connex (actual 
Vodafone) sau Dialog (actual Orange) ar fi sunat cam 
aşa: „Pentru a vă abona la serviciile noastre, trebuie 
să plătiţi o taxă de conectare de 50 de dolari, să alegeţi 
un abonament de 20, 40 sau 60 de dolari şi să plătiţi 
jumătate de dolar pentru fiecare minut de convor-
bire“� Puse în oglindă cu miile de minute în reţea şi 
sutele de minute în afara reţelei oferite, în prezent, 
pentru câţiva euro, tarifele din trecut par de-a dreptul 
scandaloase! „Motorul“ care a turat scăderea lor a 
fost concurenţa acerbă între operatori, în special 

după apariţia pe piaţă a celor de la Cosmote� Dacă 
în primul an de funcţionare a operatorului grec, 
Orange şi Vodafone considerau ofertele cu 2�000 
de minute gratuite drept o „risipă“ şi primul pas al 
Cosmote către faliment, migraţia masivă a clienţilor 
a dovedit că celebra sintagmă „cine râde la urmă 
râde cel mai bine“ este perfect valabilă� Anul trecut 
au apărut primele estimări conform cărora numărul 
de clienţi ai Vodafone va fi depăşit, în 2010, de către 
cel al Cosmote� În plus, intrarea Deutsche Telekom 
în acţionariatul OTE - companie ce deţine Cosmote 

şi peste 40% din acţiunile Romtelecom - a deschis noi 
perspective pentru operatorul „verde“� Prima dintre 
ele s-a concretizat prin tranzacţia Cosmote-Telemobil 
(compania care operează Zapp)� Miza: licenţa de 3G 
pentru internet mobil� Conform lui Michael Tsamaz, 
CEO Cosmote Group, în mai puţin de un an de zile 
Cosmote va deveni T-Mobile, iar clienţii vor bene-
ficia de toate serviciile 3G� 

Gervais Pellissier, directorul financiar al France 
Telecom, compania care deţine Orange România, 
identifică două cauze ale „războiului telecom“: redu-
cerea preţurilor, concomitent cu reducerea consu-
mului� Practic, clienţii au grijă să nu cheltuiască mai 
mult decât minutele incluse în planul tarifar, iar 
clienţii corporativi înclină tot mai mult spre rene-
gocierea contractelor� Concluzia: Linquist are drep-
tate! Serviciile mobile de voce vor deveni o „marfă“ 
de larg consum, al cărei furnizor aproape că nu mai 
contează� Ceea ce contează este preţul, iar un preţ 
mai mic nu poate fi oferit decât prin reducerea masivă 
a costurilor de operare ale reţelelor telecom� Altfel 
spus: toate drumurile duc tot la 4G! Cea de-a doua 
bătălie importantă de pe meleagurile noastre: carte-
lele! La sfârşitul verii, Orange distribuia tinerilor 

Serviciile mobile de voce vor deveni 
o „marfă“ de larg consum, al cărei 
furnizor aproape că nu mai contează
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SUNET PROST
Pentru a face economie 
de capacitate, telefoanele 
din ziua de azi taie 
din sunetele de înaltă 
frecvenţă. Literele „f“ şi 
„s“ sună asemănător, iar 
„p“ se confundă cu „t“.
SOLUţIE: O capacitate mai 
mare şi o comprimare mai 
mică. Noile reţele care vor 
începe să ruleze de anul 
viitor pot tripla numărul de 

biţi pe care este transmis 
un apel, ceea ce va 
conduce la un sunet mai 
bun decât în telefonia fixă.

SUNETE CIUDATE
Convorbirile telefonice 
sunt deseori întrerupte 
de sunete ciudate şi 
enervante, cauzate 
de căderile scurte ale 
conexiunii. Rezultatul: 
pierderea de mici 

fragmente din discuţie.
SOLUţIE: Noile cipuri de 
la Broadcom integrează 
un sistem de „mascare“ 
a pierderilor, lăsând 
telefonul să umple micile 
goluri cu sunete mai puţin 
deranjante.

DESINCRONIZăRI
Vorbiţi de pe un telefon 
mobil pe altul şi veţi vedea 
că există un decalaj între 

momentul în care vorbiţi 
şi cel în care interlocutorul 
vă aude. 
SOLUţIE: Noua generaţie 
de telefoane celulare este 
concepută să transmită 
mult mai rapid apelurile şi 
să elimine orice întârziere.

ŞUIERATUL VâNTULUI
SOLUţIE: Softul inteligent 
identifică sunetul vântului 
şi îl suprimă.

Revoluţia 4G va 
rezolva problemele 
telefoniei mobile fără 
prea mari dificultăţi.
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adunaţi la festivalul Stuffstock, din Vama Veche, 
cartele pre-pay gratuite, cu câţiva euro incluşi� Mai 
mult decât o campanie de marketing, ideea Orange 
a fost un gest disperat de a-şi atrage noi clienţi, după 
ce veniturile s-au diminuat cu 22% în al treilea 
trimestru al lui 2009, faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut� Şi Vodafone vede roşu în faţa ochilor: veni-
turile sale s-au micşorat cu 13% în prima jumătate 
a anului, faţă de 2008� Numărul de cartele active - 
24,4 milioane - depăşeşte populaţia României, ceea 
ce înseamnă un potenţial de creştere redus şi pe acest 
front� Totuşi, nici industria de profil de peste ocean 
nu o duce cu mult mai bine� În ultimul an, americanii 
au „trăncănit“ pe telefon 2,2 trilioane de minute, ceea 
ce înseamnă o creştere de 3% faţă de anul trecut, cel 
mai probabil datorată atragerii de noi clienţi de tele-
fonie mobilă� În condiţiile în care în ultimii zece ani, 
piaţa a fost obişnuită cu evoluţii anuale de 30%, tele-
fonia mobilă americană stagnează, ca şi veniturile 
operatorilor� 

fără PrOBleme. Singura soluţie pentru creş-
terea profiturilor operatorilor de telefonie mobilă 
concomitent cu creşterea calităţii serviciilor şi iefti-
nirea acestora o reprezintă, prin urmare, 4G-ul� Deşi 
preţurile pe minut vor scădea foarte mult, veniturile 
vor veni înzecit din alte servicii, precum accesul la 
internet de mare viteză şi aplicaţii wireless� Pe lângă 
preţurile mici, 4G va rezolva şi o serie de probleme 
spinoase cu care telefonia mobilă se confruntă de 
ani buni� Printre acestea: sunetul de proastă calitate, 

zgomotele ciudate de pe fir, sunetul vântului sau 
desincronizările� Astfel, pentru a face economie de 
capacitate, telefoanele din ziua de azi „taie“ din sune-
tele de înaltă frecvenţă� Literele „f“ şi „s“ sună similar, 
iar „p“ se confundă cu „t“� Noile reţele vor putea tripla 
numărul de biţi pe care este transmis un apel, ceea ce 
va duce la un sunet mai bun� 

Dacă ţi s-a întâmplat ca o convorbire să fie între-
ruptă sau fragmentată de sunete ciudate şi enervante, 
cauzate de căderea conexiunii, noile cipuri proiec-
tate de americani integrează un sistem de „mascare 

coNvorBIrI cU EMoţIE
Reclamele radio din Republica Moldova amintesc despre 
conversaţiile telefonice „emoţionale“. În spatele acestui 
concept stă primul sistem de telefonie mobilă de înal-
tă definiţie, care poate oferi nu doar sunete joase, care 
fac vocea să sune „robotizată“, ci o gamă întreagă de 
emoţii umane. Iubire, frică, veselie, „ceva complet dife-
rit“, spune Liudmila Climoc, directorul executiv al Orange 
Moldova. 
În Statele Unite lucrurile stau, paradoxal, cu totul altfel. 
Operatorii transformă apelurile în 6.000 de biţi pe secun-
dă, motiv pentru care sunetul este destul de slab. În mica 
Moldovă, unde capacitatea de transmisie este foar-
te vastă, operatorul Orange transmite de două ori mai 
mulţi biţi. Astfel, inflexiunile vocii umane nu sunt atât 
de trunchiate. Producătorul de cipuri Broadcom lucrea-
ză, în prezent, la o tehnologie care să permită creşterea 
calităţii convorbirilor pe mobil atât de mult încât vocea 
de la telefon să nu mai poată fi deosebită de o conver-
saţie faţă-n faţă.

Gervais Pellissier, directorul 
financiar al France Telecom, 
simte pe propria piele reducerea 
consumului de minute
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