
Posta Romana se aliaza cu un operator chinez pe piata telefoniei 
O delegatie a operatorului chinez de telecomunicatii China Unicom va sosi in Romania in jurul datei de
20 martie pentru a pune la punct ultimele detalii legate de infiintarea unui nou operator de telefonie in
colaborare cu Compania Nationala Posta Romana, a declarat Gabriel Mateescu, presedintele CNPR,
informeaza Rompres. "Speram ca am reusit sa-i convingem sa ne sustina in constituirea noului operator,
mai ales ca firma chineza dispune de experienta necesara in acest domeniu", a precizat Mateescu,
subliniind ca noul operator este gata de aparitia legala pe piata. "Partenerii romani implicati in acest
proiect ne vor ajuta nu numai investitional, ci si operational, pentru a finaliza ce ne-am propus, adica
furnizarea de servicii de telecomunicatii pe piata romaneasca", a precizat acesta. CNPR intentioneaza sa
furnizeze din a doua parte a acestui an servicii de lunga distanta - internationala sau interurbana - prin
Voice over IP si servicii de Internet. Pachetul pe care il va oferi Posta Romana "va fi atractiv, va avea un
tarif bun, anumite facilitati si conexiuni (pentru volumul de trafic international, pentru zilele de weekend,
pentru tipul de abonament), care vor permite clientilor sa ne prefere pe noi si nu pe altii", a mai spus
Mateescu. Dupa intrarea in vigoare a acestor servicii practic un client va putea cumpara o cartela de o
anumita valoare pe care va fi indicat un numar de telefon si un cod, dupa tastarea acestora putand avea
acces la reteaua interurbana, internationala sau la infrastructura RomTelecom cu care Posta Romana va
incheia un contract de interconectare. CNPR a selectat deja patru societati pentru formarea noii companii
de telefonie, in cadrul careia Grupul Industrial Roman va detine 10%, Banca Comerciala Romana - 5%,
iar doua SIF-uri (Oltenia si Banat-Crisana) vor participa la capitalul social al noului operator cu cate o
cota de 2,5%. Posta Romana va detine 80% din actiuni. Prezenta BCR in structura actionariatului noului
operator ar putea ajuta Posta Romana sa determine Banca de Export-Import a Chinei sa asigure fondurile
pentru finantarea echipamentelor, care urmeaza sa fie furnizate tot de un producator chinez � Zhongxing
Telecommunication Equipment (ZTE), unul dintre cei mai mari producatori de echipamente telecom din
China.
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