
Durata medie de completare: 3 minute 

 

Loc  pentru  antet  solicitant 
 

Număr1 .........……................ din data .......................... 

 

CĂTRE, 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, cod poştal 030925, Bucureşti 

 

 

 

Denumire / Nume: ............................................................................................................................. ................................. 

Statut:       persoană juridică       persoană fizică       reprezentanţă a persoanelor juridice străine în România 

Adresă sediu / 

domiciliu 

Localitate ..................…...................…..........…………….., Judeţ / sector .......…………………,  

Str. …………………………………………………… nr. …….…., bl. ……, sc. .…, et. …., ap. ..., 

Cod poştal ………..., telefon .............................................………………..., fax ....……………..…,  

E-mail ......................................................................., pagina Internet ...........................................… 

Adresă  

de 

corespondență2 

Localitate ...............................…..........…………….., judeţ / sector .......………………….,  

Str. …………………………………………………… nr. ……., bl. ……, sc. .…, et. …., ap. ..…, 

Cod poştal ………..., telefon .............................................………………..., fax ....…….....…..….  

Serie şi număr buletin /carte identitate3 ..………..........…....…....... Cod numeric personal ................……….….......... 

Număr de ordine în Registrul Comerţului .…...........................…... Cod fiscal .........……..............................…............. 

Cont .........................................................……., Banca / filiala ......……................................................................................ 

Reprezentant 

legal al 

societăţii 

Nume .............................................................................., Funcţia ................................ .............…………, 

Telefon ......................................, Fax ........................................, E-mail ...........................................….... 

Responsabil 

cu radioco-

municaţiile4 

Nume ............................................…………………..…, Funcţia .……………………………………..., 

Posesor al certificatului general de operator nr. ………...………… emis la data ….….................…… 

în serviciul:  mobil maritim  radiotelefonic pe căi de navigaţie interioară  mobil aeronautic 

Telefon .................................….., Fax ...................................…, E-mail .....................….......................... 

 

Prin prezenta solicităm,  eliberarea Licenţei de utilizare a frecvenţelor radio şi a Autorizaţiilor de 

asignare a frecvenţelor anexe la licenţă,  prelungirea termenului de valabilitate pentru Licenţa de utilizare 

a frecvenţelor radio şi a Autorizaţiilor de asignare a frecvenţelor anexe la licenţă pentru (o reţea de) staţii 

de radiocomunicaţii complementare de sol (CGC), funcţionând în serviciul mobil prin satelit, ale căror 

caracteristici sunt descrise în continuare: 
 

Date generale referitoare la reţea/staţii 

Tipul reţelei/staţiilor:  portabile;        fixe;   mobile; 

Tipul serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin reţea/staţii:       uz propriu; 

       grup utilizatori ………………………..….…………..……  pentru terţi …………….………………………… . 

Natura reţelei (calea de transmitere a datelor 

şi a comenzilor între staţii şi centrul de 

control)(exclusiv reţea pur filară): 

 radio …………………………………………………………….. 

 mixtă …………………………………………………………….. 

Banda de frecvențe / frecvențele solicitate: ………………………………… 

Numele notificat la ITU și identificatorul de rețea (NTC_ID) pentru fiecare rețea spațială utilizată:  

.…………..………………………..……….…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Se va completa de către solicitant conform registrului său de intrări / ieşiri. 
2 Se va completa doar dacă adresa de primire a corespondenței diferă de cea oficială. 
3 Se completează pentru persoane fizice. 
4 Persoana de contact este responsabilul cu radiocomunicațiile. 

Loc rezervat pentru ANCOM  



Există interconectare cu alte reţele:  NU,    DA: → Interconectarea se face şi pe suport radio:  NU,    DA: → 

Interconectarea se realizează cu reţele  publice ………………………….…..   uz propriu ………………………….. 

Natura informaţiilor 

transmise: 

 voce;          telex;               date. 

Aplicarea tarifului de 

utilizare a spectrului 

radio 

Opțiunea A:  Tarif pentru o rețea de stații de bază CGC dispuse la nivel național cu o 

 bandă pereche;  bandă nepereche și o lărgime de bandă de ……… MHz; 

 

Opțiunea B:  Tarif pentru stații de bază CGC cu o  bandă pereche;  bandă nepereche și 

o lărgime de bandă de ……… MHz pentru un număr de  ….. stații dispuse național. 

Cererea conține ….. anexe reprezentând fișele sintetice cu date tehnice pentru ….. staţii fixe şi ….. staţii portabile. 

De asemenea, sunt anexate prezentei:  

1) documentele prevăzute la art. 11 al Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 353/2015 privind procedura de acordare 

a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio; 

2) în cazul bifării opțiunii B privind aplicarea tarifului de utilizare a spectrului radio, declarația privind luarea la 

cunoștință a datelor necesare calculării tarifului de utilizare a spectrului. 

Solicităm ca răspunsul la această solicitare:  să ne fie transmis prin poştă,  să-l ridicăm personal. 

 

 

Solicitantul declară pe propria răspundere că: 
1) a luat la cunoştinţă de actele normative şi reglementările în vigoare privind comunicaţiile electronice şi se angajează 

să le respecte întocmai (şi va solicita avizul Ministerului Apărării Naționale în conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de 

realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificările și completările 

ulterioare); 

2) va achita, în cuantumul şi la termenele prevăzute şi în condiţiile legii, către Autoritatea Naţională pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), tariful de utilizare a spectrului stabilit conform 

prevederilor legale în vigoare ; 

3)  este /  nu este în situaţia de a avea obligaţii bugetare principale ori accesorii datorate către ANCOM ca 

urmare a neplăţii tarifului de utilizare a spectrului, incluzând cuantumul dobânzilor şi al penalităților de întârziere 

aplicate în condiţiile legii; 

4) va răspunde, în condițiile legislației specifice în vigoare aplicabile, ale Codului Civil, Codului Penal, etc., pentru 

neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate prin înaintarea prezentei cereri către ANCOM, cum ar fi 

corectitudinea informațiilor furnizate către ANCOM în vederea exercitării atribuţiilor legale (cum ar fi, fără a se 

limita la acestea, informaţii necesare pentru: gestionarea, asignarea şi monitorizarea frecvenţelor radio, 

supravegherea şi controlul respectării prevederilor din licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile anexe 

acestora); 

5) se angajează ca orice modificări, de orice natură în configuraţia sau parametrii reţelei/staţiilor, să le efectueze numai 

după aprobarea acestora de către ANCOM iar solicitarea pentru aprobare se va depune cu cel puţin 30 de zile înainte 

de data intenționată pentru efectuarea modificărilor; 

6) în cazul eliberării licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, ca urmare a soluționării prezentei cereri, se va conforma 

prevederilor Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a 

frecvenţelor radio, referitor la notificarea punerii în funcţiune a reţelei. 

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele dumneavoastră personale 

în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. Scopul prelucrării îl constituie îndeplinirea obligațiilor 

legale privind aplicarea politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al 

serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii, respectând dispozițiile 

legale, normele și procedurile interne existente în acest sens. În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele cu 

caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte 

de inițierea prelucrării, primind toate detaliile necesare. Datele pot fi dezvăluite de ANCOM unor terți doar în baza unui 

temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul 2016/679/UE 

printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității. Toate informațiile necesare privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt 

disponibile pe pagina de internet http://www.ancom.org.ro/, la secțiunea “GDPR”. 

 

Numele în clar şi funcţia persoanei care semnează5: 

 

 

Semnătura solicitantului: 

 

 

 

                                                           
5 Cererea trebuie semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul. 

 

http://www.ancom.org.ro/

