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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 (7), 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. 13 alin. (2) 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 că, potrivit prevederilor art. 2, art. 3 alin. (1) și (2) și art. 4 alin. (1) 
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, persoanele care au calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice 
sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a transmite către 
ANCOM, în formatul-tip și în condițiile prevăzute de actul normativ indicat, anual, până la 
datele și pentru perioadele de raportare stabilite de dispozițiile legale invocate, datele statistice 
prevăzute în Anexele la decizia menționată, 

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 6 din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, ”Nerespectarea 
prevederilor prezentei decizii se sancționează potrivit dispozițiilor cap. XII din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 140/2012.” 

Având în vedere faptul că societățile prevăzute în anexa la prezenta decizie nu au 
respectat obligațiile impuse 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, prin Deciziile președintelui ANCOM nr. 886/2015, nr.911/2015, nr.912/2015, 
nr.921/2015, nr.925/2015, nr.926/2015, nr.941/2015, nr.946/2015, nr.950/2015, 
nr.964/2015, nr.967/2015, și nr.1004/2015, a fost dispusă sancționarea acestora, 

Având în vedere că în perioada următoare emiterii deciziilor de sancționare menționate 
anterior, societățile prevăzute în anexa la prezenta decizie au întreprins unele demersuri în 
vederea întrării în legalitate, 
  
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 

 Art. 1. – Dispozițiile art. 3 din Deciziile președintelui ANCOM nr. 886/2015, 
nr.911/2015, nr.912/2015, nr.921/2015, nr.925/2015, nr.926/2015,  
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nr.941/2015, nr.946/2015, nr.950/2015, nr.964/2015, nr.967/2015, și nr.1004/2015, se 
modifică, astfel: 

“Art. 3. - (1) Se retrage dreptul societății prevăzute la art. 1 alin.(1) de a furniza toate 
categoriile de reţele sau servicii de comunicații electornice, în cazul în care până la data de 5 
februarie 2016, nu elimină cauzele care au determinat dispunerea măsurii suspendării. 

(2) Prevederile alin. (1) produc efecte începând cu data de 6 februarie 2016. 
(3) Potrivit art. 13 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012, societatea prevăzută la art.1 
alin.(1) nu mai poate dobândi dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.” 

 
Art. 2. - – Anexa face parte integrantă din prezenta decizie. 

 
Art. 3. - Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 7 ianuarie 2016 
Nr. 19 
 



 

 

 
 
 

ANEXĂ la Decizia președintelui ANCOM nr.19/2016 
 

 
 

 

 

1 ICOR CONSENS S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.950/2015 

2 PATOCABLU S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.911/2015 

3 NOVA CITY NET S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.912/2015 

4 SIMPLUS INVEST S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.1004/2015 

5 VIASAT TELECOM S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.964/2015 

6 INTERAL SERV S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.967/2015 

7 EDISARA ŞTEF S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.921/2015 

8 VALCOM NET S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.925/2015 

9 CONSTANTIN CRISTIAN-INTERNET-PFA 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.926/2015 

10 NOOH MEDIA S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.886/2015 

11 SORADIN S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.941/2015 

12 TGA BUSINESS GROUP S.R.L. 
Decizia președintelui ANCOM 

nr.946/2015 


