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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea TOTALCALL INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul în București, 
str. Gheorghe Țițeica nr.144-146, parter, camera 2, sector 2, nu a respectat obligația impusă, în 
temeiul art. 120 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a 
transmis ANCOM datele statistice privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la 
decizia menționată, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 
2013, prin Decizia președintelui ANCOM nr.1519/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea 
dreptului acesteia de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații 
electronice, indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-11938 din 
31.05.2013, 

Având în vedere că dreptul TOTALCALL INTERNATIONAL S.R.L. de a furniza toate 
categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data 
de 6 ianuarie 2015, dar și faptul că în data de 7 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația 
stabilită de dispozițiile art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 7 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr.1519/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului 
TOTALCALL INTERNATIONAL S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de 
comunicații electronice, indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-11938 
din 31.05.2013.  
 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
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pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 7 
ianuarie 2015, drepturile societății TOTALCALL INTERNATIONAL S.R.L. prevăzute de regimul de 
autorizare generală renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății TOTALCALL INTERNATIONAL S.R.L. şi se 
publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 7 ianuarie 2015 
Nr. 17 
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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea DUANEC MEDIA S.R.L. cu sediul în localitatea Cogealac, 
comuna Cogealac, Str. Mare nr. 139, județul Constanța, nu a respectat obligația impusă, în 
temeiul art. 120 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a 
transmis ANCOM datele statistice privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la 
decizia menționată, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 
2013, prin Decizia președintelui ANCOM nr.1516/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea 
dreptului acesteia de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații 
electronice, indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-4299 din data de 
27.02.2012, 

Având în vedere că dreptul DUANEC MEDIA S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele 
sau de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data de 6 ianuarie 2015, 
dar și faptul că în data de 9 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația stabilită de 
dispozițiile art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 9 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1516/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului 
DUANEC MEDIA S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații 
electronice, indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-4299 din data de 
27.02.2012. 
 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
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pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 9 
ianuarie 2015, drepturile societății DUANEC MEDIA S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare 
generală renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății DUANEC MEDIA S.R.L. şi se publică pe 
pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 9 ianuarie 2015 
Nr. 26 
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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea TLH TONY S.R.L. cu sediul în Cehu Silvaniei, Str. Avram 
Iancu, bl. T4, et. 4, ap. 16, județul Sălaj, nu a respectat obligația impusă, în temeiul art. 120 
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a transmis ANCOM 
datele statistice privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la decizia 
menționată, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013, prin 
Decizia președintelui ANCOM nr.1511/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea dreptului acesteia 
de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, indicate în 
certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-35818 din data de 08.12.2010, 

Având în vedere că dreptul TLH TONY S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau 
de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data de 6 ianuarie 2015, dar 
și faptul că în data de 11 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația stabilită de dispozițiile 
art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 12 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1511/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului TLH 
TONY S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, 
indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-35818 din data de 08.12.2010.  
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 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 12 
ianuarie 2015, drepturile societății TLH TONY S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare generală 
renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății TLH TONY S.R.L. şi se publică pe pagina 
de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 12 ianuarie 2015 
Nr. 27 
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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea BEST TELECOM S.R.L. cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Gal 
Sandor nr. 16/A, județul Harghita, nu a respectat obligația impusă, în temeiul art. 120 alin. (4) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, prin 
dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a transmis ANCOM datele statistice 
privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la decizia menționată, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013, prin Decizia președintelui 
ANCOM nr.1508/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea dreptului acesteia de a furniza toate 
categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, indicate în certificatul-tip 
înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-1961 din data de 28.01.2011, 

Având în vedere că dreptul BEST TELECOM S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele 
sau de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data de 6 ianuarie 2015, 
dar și faptul că în data de 8 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația stabilită de 
dispozițiile art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 8 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1508/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului BEST 
TELECOM S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, 
indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-1961 din data de 28.01.2011.  
 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
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pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 8 
ianuarie 2015, drepturile societății BEST TELECOM S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare 
generală renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății BEST TELECOM S.R.L. şi se publică pe 
pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 8 ianuarie 2015 
Nr. 21 
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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea IRIS MEDIA S.R.L. cu sediul în București, str. Frederic 
Chopin nr. 46, sc. 1, et. 1, ap. 9, sector 2, nu a respectat obligația impusă, în temeiul art. 120 
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a transmis ANCOM 
datele statistice privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la decizia 
menționată, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013, prin 
Decizia președintelui ANCOM nr.1498/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea dreptului acesteia 
de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, indicate în 
certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-28294 din data de 20.09.2010, 

Având în vedere că dreptul IRIS MEDIA S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau 
de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data de 6 ianuarie 2015, dar 
și faptul că în data de 7 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația stabilită de dispozițiile 
art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 7 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1498/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului IRIS 
MEDIA S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, 
indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-28294 din data de 20.09.2010.  
 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
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pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 7 
ianuarie 2015, drepturile societății IRIS MEDIA S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare 
generală renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății IRIS MEDIA S.R.L. şi se publică pe 
pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 7 ianuarie 2015 
Nr. 18 
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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 
din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea CDF NETWORK S.R.L. cu sediul în București, str. Băiculești 
nr. 9, bl. A1, et. 9, ap. 37, sectorul 1, nu a respectat obligația impusă, în temeiul art. 120 alin. 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, prin 
dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a transmis ANCOM datele statistice 
privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la decizia menționată, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013, prin Decizia președintelui 
ANCOM nr.1501/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea dreptului acesteia de a furniza toate 
categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, indicate în certificatul-tip 
înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-23332 din data de 02.08.2010, 

Având în vedere că dreptul CDF NETWORK S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele 
sau de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data de 9 ianuarie 2015, 
dar și faptul că în data de 15 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația stabilită de 
dispozițiile art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 15 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1501/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului CDF 
NETWORK S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații 
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electronice, indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-23332 din data de 
02.08.2010.  
 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 15 
ianuarie 2015, drepturile societății CDF NETWORK S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare 
generală renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății CDF NETWORK S.R.L. şi se publică pe 
pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 15 ianuarie 2015 
Nr. 37 
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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) 

din Ordonanţa 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, ale art. 147 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (6) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 
comunicaţii electronice, 

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3), art. 4 alin. (1) și art. 6 din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului,  

Având în vedere că societatea LISCUS SOFT S.R.L. cu sediul în București, Bd. Gheorghe 
Șincai nr. 10, bl. 30A, sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 4, nu a respectat obligația impusă, în temeiul 
art. 120 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice, prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, respectiv nu a transmis 
ANCOM datele statistice privind veniturile și investițiile prevăzute în anexele nr. 1-14 la decizia 
menționată, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 2013, prin 
Decizia președintelui ANCOM nr.1495/27.11.2014 a fost dispusă suspendarea dreptului acesteia 
de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații electronice, indicate în 
certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-27166 din data de 08.09.2010, 

Având în vedere că dreptul LISCUS SOFT S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele 
sau de servicii de comunicații electronice a fost suspendat începând cu data de 6 ianuarie 2015, 
dar și faptul că în data de 8 ianuarie 2015 furnizorul și-a îndeplinit obligația stabilită de 
dispozițiile art. art. 3 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Începând cu data de 8 ianuarie 2015, încetează efectele Deciziei 
președintelui ANCOM nr. 1495/27.11.2014, prin care a fost dispusă suspendarea dreptului 
LISCUS SOFT S.R.L. de a furniza toate categoriile de rețele sau de servicii de comunicații 
electronice, indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-DEASRN-27166 din data de 
08.09.2010.  
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 (2) În temeiul art. 12 alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 
pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, începând cu data de 8 
ianuarie 2015, drepturile societății LISCUS SOFT S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare 
generală renasc.  
 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică societății LISCUS SOFT S.R.L. şi se publică pe 
pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 8 ianuarie 2015 
Nr. 22 
 


