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CESIONAREA  
LICENŢEI DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO PENTRU FURNIZAREA DE REŢELE 

PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE 
 

 
Cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea de reţele 

publice de comunicaţii electronice se realizează în conformitate cu prevederile: 
1. Articolului 35, coroborat cu art. 160 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice; 
2. Articolului 22 din Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a 
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio; 

3. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea 
nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,. 

  
Cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea unei 

reţele publice de comunicaţii electronice se poate efectua cu respectarea în mod obligatoriu 
a următoarelor condiţii cumulative: 

a) cesionarul să fie autorizat de către ANCOM, în condiţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2011 (vezi regimul de autorizare generală); 

b) cesionarul să îşi asume toate obligaţiile care decurg din licenţa de utilizare a 
frecvenţelor radio; 

c) respectarea condiţiilor prevăzute în licenţă cu privire la cesionarea acesteia; 
d) acordul prealabil al ANCOM. 
 
Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri scrise1 care va fi depusă la 

ANCOM (sediul central sau Direcţiile Regionale) de către cesionarul licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio. Cererea depusă în vederea obţinerii acordului prealabil va fi însoţită în mod 
obligatoriu de următoarele documente: 

a) acordul titularului cedent cu privire la cesionarea licenţei, în original;   
b) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţa 

de utilizare a frecvenţelor radio, în original; 
c) certificatul constatator al cesionarului, în original, emis de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii, care să 
conţină cel puţin menţiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr 
de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, CUI, sediul social), obiect de activitate, 

                                                 
1 Cererea scrisă nu are un format standard însă aceasta trebuie să reţină în clar numele persoanei – fizice sau juridice – 
care intenţioneaza să preia licenţa, numele titularului licenţei (persoana care intenţionează să cedeze), identificarea 
exactă a actului administrativ ce urmează a fi cesionat, ştampila societăţii, precum şi semnătura reprezentantului legal. 
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durata de funcţionare, acţionariat şi starea de faliment/ certificate de înregistrare fiscală 
(Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3 , tronson 2+3, bl. J3B, Tel. centrala: 021/316.08.17; 316.08.18; 
316.08.24; 316.08.26, Telefon direct secretariat conducere: tel. 021/316.08.04, fax: 021/316.08.03; 
program de lucru cu publicul: Luni – Vineri – 8:00 – 16:00). 

 
În cazul asociaţiilor şi fundaţiilor ce funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 

nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, cererea depusă în vederea obţinerii acordului prealabil va fi însoţită în mod 
obligatoriu de următoarele documente: 

a) acordul titularului cedent cu privire la cesionarea licenţei; 
b) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţa 

de utilizare a frecvenţelor radio; 
c) extrasul de registru, respectiv certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în copie legalizată sau copie însoţită de original pentru conformitate, eliberat 
de grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. 

 
Emiterea acordului prealabil al ANCOM se realizează cu respectarea etapelor şi a 

procedurilor prezentate anterior în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării 
cererii.  
 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, cesionarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în 
condiţiile prevăzute la alin. (2)-(4) nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau 
denaturarea concurenţei şi, în cazurile în care utilizarea frecvenţelor este armonizată la nivelul 
Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de folosinţă a frecvenţelor care 
fac obiectul licenţei într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate. 

 
ANCOM va refuza emiterea acordului cu privire la cesionarea licenţei de utilizare a 

frecvenţelor radio pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice în următoarele 
situaţii: 

a) cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio ar avea ca efect restrângerea, 
împiedicarea sau denaturarea concurenţei, precum şi shimbarea destinaţiei de folosinţă 
a frecvenţelor care fac obiectul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio; 

b) în sarcina titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radio sunt înregistrate restanţe la 
plata integrală către ANCOM a tarifelor de utilizare a spectrului, precum şi a majorărilor 
de întârziere, dacă este cazul, aferente licenţei ce urmează a fi cesionate; 

c) cesionarul nu este autorizat de către ANCOM, în condiţiile art. 6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 (vezi regimul de autorizare generală); 

d) documentaţia este incompletă. 
 

Ulterior obţinerii acordului prealabil şi după încheierea contractului de cesiune, în termen de 
5 zile calendaristice, cesionarul va depune la ANCOM o cerere de modificare a licenţei de 
utilizare a frecvenţelor radio, care va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al contractului 
de cesiune în formă autentică. În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii 
cererii, ANCOM va analiza documentele depuse şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
lege, va modifica licenţa de utilizare a frecvenţelor radio. 

 
Având în vedere dispoziţiile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 

comunicaţiile electronice şi ale legislaţiei secundare asociate, utilizarea frecvenţelor radio de către 
cesionar se va putea face numai după modificarea de către ANCOM a licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio. 

Acordul titularului cedent, precum şi angajamentul cesionarului cu privire la asumarea 
tuturor obligaţiilor cuprinse în licenţa de utilizare a frecvenţelor radio nu au un format standard 
însă acestea trebuie să reţină în clar numele persoanei – fizice sau juridice – care intenţioneaza să 
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preia licenţa, numele titularului licenţei (persoana care intenţionează să cedeze), identificarea 
exactă a actului administrativ ce urmează a fi cesionat, ştampila societăţii, precum şi semnătura 
reprezentantului legal. 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind 
procedura aprobării tacite, aprobată prin Legea nr 486/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, acordul prealabil emis de ANCOM este supus aprobării tacite. Astfel, acordul prealabil se 
consideră acordat în cazul în care ANCOM nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege, 
cu condiţia depunerii unei cereri şi a documentaţiei complete prevăzute în Decizia preşedintelui 
Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005. 

 
Observaţii 
 

Un element de noutate adus de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice este acela că cesiunea licenţei de utilizare a frecvenţelor 
radio se poate realiza doar în cazul licenţelor acordate pentru furnizarea unei reţele publice de 
comunicaţii electronice. Prin urmare, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio acordate 
pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice de uz propriu nu mai pot fi 
cesionate. 


