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OBLIGAŢIA NOTIFICĂRII

• Procedura de autorizare în vederea dobândirii dreptului de a furniza 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice este GRATUITĂ.

29 mai 2010 a intrat în vigoare Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementare şi Administrare în Comunicaţii nr.338/2010 privind 
regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor
de comunicaţii electronice.

• Condiţiile de furnizare – Drepturi şi obligaţii

• Noul regim de autorizare se aplică atât furnizorilor deja autorizaţi la ANCOM, cât şi 
persoanelor care intenţionează să furnizeze reţele publice de comunicaţii electronice sau 
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.



Persoane care nu au obligaţia notificării, dar cărora li se aplică 
drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de regimul

de autorizare generală

• persoane care intenţionează să furnizeze reţele de comunicaţii electronice prin 
intermediul frecvenţelor radio alocate în scopul unor transmisii cu caracter 
experimental sau ocazional 

• persoane străine cu sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene 
sau ale Spaţiului Economic European care intenţionează să furnizeze servicii de 
comunicaţii electronice mobile la bordul navelor şi aeronavelor înmatriculate în 
aceste state 

• persoane care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice

Prevederile referitoare la încetarea, retragerea sau suspendarea dreptului de a 
furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice se aplică în mod corespunzător!



Persoane care nu fac obiectul regimului de autorizare 
generală 

• prestatorii de servicii care desfăşoară activităţi de proiectare, 
execută lucrări de construcţie şi întreţinere a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi lucrări de instalare, întreţinere 
sau conectare a echipamentelor de comunicaţii electronice.

• persoane care prestează servicii constând exclusiv în furnizarea 
conţinutului informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice ori prin care se exercită controlul 
editorial asupra acestui conţinut sau care permit stocarea şi 
accesarea ulterioară a conţinutului informaţiei transmise.



NOUTĂŢI aduse prin decizie 

 Identifică în mod expres persoanele cărora le revine obligaţia notificării, persoanele care 
nu au această obligaţie însă li se aplică drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de 
autorizaţia generală şi persoanele care nu fac obiectul regimului de autorizare generală

 Reglementează regimul persoanelor străine:
• persoanele străine care intenţionează să furnizează cu caracter permanent
• persoanele străine care intenţionează să furnizează cu caracter temporar

 Regimul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, respectiv întreprinderilor 
familiale

 Prevede noi cazuri de încetare a dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, suplimentar faţă de cele reglementate în Decizia nr.1333/2003:
• intrarea în faliment 
• dizolvarea ori încetarea, în orice alt mod, a existenţei furnizorului
• imposibilitatea comunicării, în mod repetat, a documentelor de către ANCOM la 

adresa indicată  de furnizor



NOUTĂŢI aduse prin decizie 
 Renunţarea la dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice:

• renunţarea la dreptul de a furniza toate tipurile de reţele şi de servicii – la cererea 
furnizorului, prin completarea şi transmiterea cererii-tip
• renunţarea la dreptul de a furniza un anumit tip de reţea sau un anumit tip de serviciu 
de comunicaţii electronice (renunţarea parţială)

 Decizia detaliază procedura suspendării dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice:

• în caz de inactivitate temporară
• în situaţia aplicării sancţiunii prin decizie a preşedintelui ANCOM

 Modificarea formularului - tip al notificării (anexa nr.2) şi a fişei de descriere (anexa nr.3)

 Lista localităţilor în care se furnizează efectiv reţele publice terestre la punct fix pe suport fizic –
raportare semestrială

 Condiţii tehnice şi de compatibilitate electromagnetică impuse reţelelor de comunicaţii electronice 
constituite total sau parţial din cablu coaxial, destinate retransmisiei serviciilor de programe 
audiovizuale şi/sau serviciilor de transmisiuni de date şi acces la internet



NOUTĂŢI aduse prin decizie 

Până la data de 31 decembrie 2010, toţi furnizorii de reţele sau de servicii 

de comunicaţii electronice, înscrişi în Registrul public al furnizorilor de 

reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, au obligaţia de a 

completa şi de a transmite formularul-tip al notificării (anexa nr. 2) însoţit 

de fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor (anexa nr. 3), precum şi, doar 

atunci când este cazul, documentele care să ateste modificarea datelor de 

identificare a furnizorului ori a datelor reprezentantului legal al acestuia, 

sub “efectul” încetării dreptului de a furniza reţele sau servicii de 

comunicaţii electronice în cazul nerespectării condiţiilor şi termenului 

impuse.



Sprijin ANCOM pentru Notificare

 ANCOM oferă furnizorilor:

• facilitatea de completare a datelor online, salvarea şi listarea lor, în vederea 
expedierii prin poştă a originalelor semnate şi stampilate;

• asistenţă tehnică pentru completare;

• logistică (completarea şi /sau depunerea la Oficiul Judeţean).

 Fiecare furnizor va fi contactat conform unei planificări prealabile.

 Fiecare furnizor va primi un email personalizat, cu instrucţiuni şi un link de 
acces pe serverul ANCOM, la formularele sale de notificare.



Sprijin ANCOM pentru Notificare

 Link-ul specific fiecărui furnizor:

• acces la formularele online precompletate cu datele furnizorului;

• nu trebuie partajat cu persoane neautorizate;

• valabil pentru un număr nelimitat de accesări, timp de 7 zile de la trimitere
(poate fi solicitat altul, în caz de nevoie).

 Avantaje :

• formularul online permite completarea simplă, pe baza unui set de validări de 
control, salvarea în format PDF şi imprimarea acestuia;

• datele sunt stocate pe serverul ANCOM în vederea validării pe baza 
documentelor originale.

 Pentru asistenţă, furnizorul poate apela telefonic Oficiul Judetean la numărul de 
telefon specificat în emailul primit.



Vă mulţumesc pentru atenţie!

vasile.bala@ancom.org.ro

Pentru mai multe detalii, accesaţi: 

www.ancom.org.ro > Comunicaţii electronice > Autorizare generală


