
 
 

 
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) –(3) 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, până în prezent, societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT 
S.R.L. nu a respectat obligația impusă prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (3)  din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013, de a raporta, prin completarea corespunzătoare a anchetelor indicate în anexa la 
prezenta decizie, valorile indicatorilor prevăzuți în Anexele la decizia menționată, aferente 
perioadelor de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2015 și 30 iunie 2015 şi  1 iulie 2015 și 31 
decembrie 2015, 

Având în vedere faptul că, până în prezent, societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT 
S.R.L. nu a respectat obligația impusă prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
333/2013, de a raporta, prin completarea corespunzătoare a anchetei indicate în anexa la 
prezenta decizie, valorile privind veniturile și investițiile prevăzute în Anexele nr. 1-14 la decizia 
menționată, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 
2015, 

Având în vedere că, potrivit art. 3 alin. (6) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, “Netransmiterea 
informațiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuți la art. 2 va fi temeinic 
justificată”, dar și că, până în prezent, societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. nu a 
justificat netransmiterea valorilor indicatorilor menționați anterior,  

 
 



 
 

 
 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Se constată că societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul 
în localitatea Bucureşti, Str. Alexandru Donici, nr. 21, SECTOR 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul BUCUREŞTI, cod unic de înregistrare 23853961, 
nu a respectat obligațiile impuse prin dispozițiile art. 3 alin. (1)-(3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013. 
 (2) În cazul în care societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. nu își îndeplinește 
obligațiile menționate la alin. (1), se aplică, în temeiul art. 151 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, începând cu a treizecea zi de la data comunicării 
prezentei decizii, sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 300 lei pe zi de 
întârziere până la data executării, în mod corect și complet, a obligațiilor menționate la alin. 
(1), dar fără a depăși o perioadă de maximum treizeci de zile.  

Art. 2. - (1) În cazul în care, până la împlinirea termenului maxim pentru aplicarea 
amenzii, societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. nu elimină toate cauzele care au 
determinat dispunerea sancțiunii amenzii administrative, începând cu ziua următoare zilei în 
care se împlinește acest termen, dreptul său de a furniza toate categoriile de rețele sau de 
servicii de comunicații electronice indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. SC-
DEASRN-11817 din data 20.05.2011 se suspendă pentru o perioadă de treizeci de zile. 
 (2) În cazul în care, în interiorul termenului de suspendare prevăzut la alin. (1), 
societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. elimină toate cauzele care au determinat 
dispunerea sancțiunii suspendării, prezenta decizie își încetează efectele și, în temeiul art. 12 
alin. (6) teza I din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012, începând cu data intrării în legalitate, drepturile 
societății ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. prevăzute de regimul de autorizare generală 
renasc.  

Art. 3. – Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice, societatea ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. are obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare 
a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.  

Art. 4 – (1) Plata amenzii administrative aplicate în conformitate cu art. 1 alin. (2) se 
poate face: 

a) prin decontare bancară, în contul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. RO74TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti, cod de identificare fiscală 
14751237; 

b) prin mandat poştal; 
c) în numerar, la casieriile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii din sediul central şi din direcţiile regionale, cu respectarea plafonului zilnic stabilit 
prin Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.  

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, conform 
dispoziţiilor art. 151 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
 (3) În cazul neachitării amenzii administrative, se va proceda la executare silită în 
condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 5. – Anexa – Situația neîndeplinirii obligației de raportare a datelor statistice, 
prevăzute de Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 



 
 

în Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadelor cuprinse între 1 ianuarie 2015 – 31 
decembrie 2015, face parte integrantă din prezenta decizie. 
 Art. 6. - Prezenta decizie se comunică societății ONLINE MEDIA DEVELOPMENT S.R.L. 
şi, în cazul aplicării sancțiunii prevăzute la art. 2, se publică pe pagina de internet a Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 

Art. 7. – În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 22/2009, prezenta decizie poate fi atacată în contencios administrativ, la Curtea 
de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii 
prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

PREŞEDINTE 
Marius Cătălin MARINESCU 

(semnătură indescifrabilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 04 iulie 2016 
Nr. 740 



 
 

 
 
 
 
ANEXĂ – Situația neîndeplinirii obligației de raportare a datelor statistice, 
prevăzute de Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013, aferente 
perioadelor cuprinse între 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015. 
 
 

 Date statistice corespunzătoare semestrului I 2015 – Ancheta S011515002_D333, 

D333 semestrul I 2015 - termen de raportare: 10.08.2015; situație îndeplinire obligație 
- neraportat 

 Date statistice corespunzătoare semestrului II 2015 – Ancheta S021516002_D333, 

D333 semestrul II 2015 - termen de raportare: 10.02.2016; situație îndeplinire 
obligație – neraportat 

 Date statistice privind veniturile și investițiile din anul 2015 – Ancheta 
A001516002_D333, D333 venituri si investiții anul 2015 - termen de raportare: 
31.05.2016; situație îndeplinire obligație – neraportat 


