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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DAWN S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII DAWN S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DAWN S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. 9 Mai nr.25, bl.25, 
sc.A, et.7, ap.28, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bacău, cod unic de înregistrare 11487743, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii DAWN S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DAWN S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
DAWN S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DAWN S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DAWN S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DAWN S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 94 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DUALCO S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII DUALCO S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DUALCO S.R.L., cu sediul în Oneşti, Calea Mărăşeşti nr.8, 
ap.19, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bacău, cod unic de înregistrare 21301510, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în 
Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii DUALCO S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DUALCO S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
DUALCO S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DUALCO S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DUALCO S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DUALCO S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NORCABLE S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NORCABLE S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NORCABLE S.R.L., cu sediul în sat Cihei, Nr.241/A, 
Sânmartin, judeţul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor, cod unic de înregistrare 17183395, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în 
Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NORCABLE S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NORCABLE S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NORCABLE S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NORCABLE S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NORCABLE S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NORCABLE S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea FEMINA PROD 95 S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII FEMINA PROD 95 S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii FEMINA PROD 95 S.R.L., cu sediul în Buzău, Cartier 
Dorobanţi, bl.14A, ap.7, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Buzău, cod unic de înregistrare 7356324, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii FEMINA PROD 95 S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea FEMINA PROD 95 S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
FEMINA PROD 95 S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea FEMINA PROD 95 S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea FEMINA PROD 95 S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii FEMINA PROD 95 S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 104 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea GRY TELECOM CATV S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII GRY TELECOM CATV S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii GRY TELECOM CATV S.R.L., cu sediul în Slatina Timiş, 
Slatina Timiş, Nr.119A, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, cod unic de înregistrare 26581284, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii GRY TELECOM CATV 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea GRY TELECOM CATV S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
GRY TELECOM CATV S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea GRY TELECOM CATV S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea GRY TELECOM CATV S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii GRY TELECOM CATV S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 107 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea ATINOM BROADBAND S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII ATINOM BROADBAND S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii ATINOM BROADBAND S.R.L., cu sediul în Caransebeş, 
Str. Ardealului nr.112, bl.58A, sc.A, ap.2, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, cod unic de înregistrare 
29568263, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia 
preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii 
de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă 
de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii ATINOM BROADBAND 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea ATINOM BROADBAND S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
ATINOM BROADBAND S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea ATINOM BROADBAND S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea ATINOM BROADBAND S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii ATINOM BROADBAND S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea SOTAR RO S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII SOTAR RO S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii SOTAR RO S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Aurel 
Vlaicu nr.4, ap.40, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, cod unic de înregistrare 18009380, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii SOTAR RO S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea SOTAR RO S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
SOTAR RO S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea SOTAR RO S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea SOTAR RO S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii SOTAR RO S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea IPN MEDIA S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII IPN MEDIA S.R.L.  
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii IPN MEDIA S.R.L. cu sediul în Dej, Str. Avram Iancu 
nr.24, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, 
cod unic de înregistrare 20767076, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele 
nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare 
cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai 
furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare 
generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii IPN MEDIA S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea IPN MEDIA S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
IPN MEDIA S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea IPN MEDIA S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea IPN MEDIA S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii IPN MEDIA S.R.L.  

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 110 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea KOOLNET ZONE S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII KOOLNET ZONE S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii KOOLNET ZONE S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 
Decembrie 1989 nr.23-35, sc. V, et.2, ap.65, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, cod unic de înregistrare 17715069, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii KOOLNET ZONE S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea KOOLNET ZONE S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
KOOLNET ZONE S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea KOOLNET ZONE S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea KOOLNET ZONE S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii KOOLNET ZONE S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 111 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea WIFINET S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII WIFINET S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii WIFINET S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Ileana 
Cosânzeana nr.5, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, cod unic de înregistrare 23285578, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii WIFINET S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea WIFINET S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
WIFINET S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea WIFINET S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea WIFINET S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii WIFINET S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 114 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BRIAMONDO S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BRIAMONDO S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BRIAMONDO S.R.L., cu sediul în Mangalia, Str. Pictor 
Tonitza nr.4, bl.F3, sc.A, et.2, ap.12, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 18588966, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BRIAMONDO S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BRIAMONDO S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BRIAMONDO S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BRIAMONDO S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BRIAMONDO S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BRIAMONDO S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 115 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NETBOX S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NETBOX S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NETBOX S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Tulcea nr.2, 
bl.2B, sc.B, et.9, ap.83, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 20850642, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NETBOX S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NETBOX S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NETBOX S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NETBOX S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NETBOX S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NETBOX S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 119 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea SKYTELECOM S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII SKYTELECOM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii SKYTELECOM S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. 9 Mai nr.1, 
sc.A, ap.5, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bacău, cod unic de înregistrare 18308802, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în 
Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii SKYTELECOM S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea SKYTELECOM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
SKYTELECOM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea SKYTELECOM S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea SKYTELECOM S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii SKYTELECOM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 86 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NLINK S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NLINK S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NLINK S.R.L., cu sediul în Neptun, Mangalia, Str. Plopilor, 
bl.B2, sc.B, parter, ap.23, camera 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 24523856, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NLINK S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NLINK S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NLINK S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NLINK S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NLINK S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NLINK S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 122 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea FREESTYLENET SOLUTION 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII FREESTYLENET SOLUTION 
S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii FREESTYLENET SOLUTION S.R.L., cu sediul în Constanţa, 
Str. Dezrobirii nr.143, bl.IV22, sc.B, et.2, ap.23, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 22879394, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii FREESTYLENET 
SOLUTION S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute 
de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii FREESTYLENET SOLUTION S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 125 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea STYLISH BY A&L S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII STYLISH BY A&L S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii STYLISH BY A&L S.R.L., cu sediul în Năvodari, Aleea 
Panseluţelor nr.2, bl.64, sc.A, ap.1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 24621340, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii STYLISH BY A&L S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea STYLISH BY A&L S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
STYLISH BY A&L S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea STYLISH BY A&L S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea STYLISH BY A&L S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii STYLISH BY A&L S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 126 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea TELEFONET COMM TECH 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII TELEFONET COMM TECH S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii TELEFONET COMM TECH S.R.L., cu sediul în Neptun, 
Mangalia, Sediu Dispecerat Cazare Neptun, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 16713965, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii TELEFONET COMM 
TECH S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea TELEFONET COMM TECH S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
TELEFONET COMM TECH S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea TELEFONET COMM TECH S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea TELEFONET COMM TECH S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii TELEFONET COMM TECH S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 127 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PHOENIX TOTAL 
INTERNATIONAL S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) 
şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PHOENIX TOTAL 
INTERNATIONAL S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PHOENIX TOTAL INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în 
Ovidiu, Str. Teiului nr.33, (camera 1), judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 29304300, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 

 



2/2 

 
Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii PHOENIX TOTAL 

INTERNATIONAL S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PHOENIX TOTAL INTERNATIONAL S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
PHOENIX TOTAL INTERNATIONAL S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PHOENIX TOTAL INTERNATIONAL S.R.L. nu 
va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PHOENIX TOTAL INTERNATIONAL S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PHOENIX TOTAL INTERNATIONAL 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 129 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DOBROTEL COM S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII DOBROTEL COM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DOBROTEL COM S.R.L., cu sediul în Mangalia, Str. Ştefan 
cel Mare nr.5A, clădirea XCENTRIC - P+1E, et.1, birou 9, judeţul Constanţa, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 
13964199, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia 
preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii 
de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă 
de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii DOBROTEL COM S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DOBROTEL COM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
DOBROTEL COM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DOBROTEL COM S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DOBROTEL COM S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DOBROTEL COM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 130 



1/2 

În temeiul Decretului Preşedintelui României nr.509/2009 privind numirea 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
 În temeiul dispoziţiilor 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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DTV MEDIA SAT S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII DTV MEDIA SAT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DTV MEDIA SAT S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Rovine 
nr.34, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, 
cod unic de înregistrare 14305323, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele 
nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare 
cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai 
furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare 
generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii DTV MEDIA SAT S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DTV MEDIA SAT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
DTV MEDIA SAT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DTV MEDIA SAT S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DTV MEDIA SAT S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DTV MEDIA SAT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 134 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea VULTURNET S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII VULTURNET S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii VULTURNET S.R.L., cu sediul în Galaţi, Str. Episcop 
Melchisedec nr.13C, bl.A3, ap.3, judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Galaţi, cod unic de înregistrare 20361298, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii VULTURNET S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea VULTURNET S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
VULTURNET S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea VULTURNET S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea VULTURNET S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii VULTURNET S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 136 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea CĂPITĂNESCU ROBERT-
VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu a transmis datele statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare 
cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII CĂPITĂNESCU ROBERT-
VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii CĂPITĂNESCU ROBERT-VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ, cu sediul în Ţicleni, Aleea Snagov nr.16, judeţul Gorj, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, cod unic de înregistrare 26291566, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii CĂPITĂNESCU 

ROBERT-VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ îi este suspendat dreptul de a furniza 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea CĂPITĂNESCU ROBERT-VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 
are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea 
de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
CĂPITĂNESCU ROBERT-VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ a obligaţiei de 
transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea CĂPITĂNESCU ROBERT-VIRGILIU PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ nu va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, 
în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii va emite o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii 
de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea CĂPITĂNESCU ROBERT-VIRGILIU PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 

pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia 
prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se 
sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii CĂPITĂNESCU ROBERT-VIRGILIU 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 140 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea LEN-BETT S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII LEN-BETT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii LEN-BETT S.R.L., cu sediul în Gheorgheni, Str. 
Agricultorilor nr.11, judeţul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Harghita, cod unic de înregistrare 3714748, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii LEN-BETT S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea LEN-BETT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
LEN-BETT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea LEN-BETT S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea LEN-BETT S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii LEN-BETT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 142 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NETSAT E & R SERV S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NETSAT E & R SERV S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NETSAT E & R SERV S.R.L., cu sediul în Tulgheş, Tulgheş, 
Nr.548, judeţul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Harghita, cod unic de înregistrare 16458994, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NETSAT E & R SERV 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NETSAT E & R SERV S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NETSAT E & R SERV S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NETSAT E & R SERV S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NETSAT E & R SERV S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NETSAT E & R SERV S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 144 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, CĂTA LUCIAN GABRIEL ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE  
CĂTA LUCIAN GABRIEL  

 
 

Art.1. – Se aplică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE CĂTA LUCIAN GABRIEL, cu sediul 
în sat Brănişca, Brănişca, Nr.197, judeţul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cod unic de înregistrare 28364478, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 

 



2/2 

 
Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE 

CĂTA LUCIAN GABRIEL îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, CĂTA LUCIAN GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către CĂTA 
LUCIAN GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a obligaţiei de transmitere a datelor 
statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care CĂTA LUCIAN GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
nu va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către CĂTA LUCIAN GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE CĂTA LUCIAN 

GABRIEL. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 145 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea ELECTROTECH IND S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII ELECTROTECH IND S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii ELECTROTECH IND S.R.L., cu sediul în Sireţel, Sireţel,  
judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, cod 
unic de înregistrare 17260242, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 
1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse 
între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, 
pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii ELECTROTECH IND 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea ELECTROTECH IND S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
ELECTROTECH IND S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea ELECTROTECH IND S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea ELECTROTECH IND S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii ELECTROTECH IND S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 148 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, TIMOFTE DUMITRU ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE 
 TIMOFTE DUMITRU  

 
 

Art.1. – Se aplică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE TIMOFTE DUMITRU, cu sediul în 
Holboca, Holboca, Str. Lungă nr.75, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Iaşi, cod unic de înregistrare 31039329, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE 
TIMOFTE DUMITRU îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, TIMOFTE DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către TIMOFTE 
DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care TIMOFTE DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nu 
va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către TIMOFTE DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE TIMOFTE 

DUMITRU. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 150 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea METROPOLITAN INTERLINK 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII METROPOLITAN INTERLINK 
S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii METROPOLITAN INTERLINK S.R.L., cu sediul în Popeşti-
Leordeni, Str. Drumul Fermei nr.112, bl.4, demisol, ap.5, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cod unic de înregistrare 31335235, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii METROPOLITAN 
INTERLINK S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute 
de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii METROPOLITAN INTERLINK S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 151 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NET-PLUS TELECOM S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NET-PLUS TELECOM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NET-PLUS TELECOM S.R.L., cu sediul în Voluntari, Str. 
Izvoarelor nr.6, bl.PM2, sc.2, et.3, ap.24, camera 2, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cod unic de înregistrare 18090456, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NET-PLUS TELECOM 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NET-PLUS TELECOM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NET-PLUS TELECOM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NET-PLUS TELECOM S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NET-PLUS TELECOM S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NET-PLUS TELECOM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 152 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea IBRIDGE TELECOM S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII IBRIDGE TELECOM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii IBRIDGE TELECOM S.R.L., cu sediul în Voluntari, Str. 
Oltului nr.6, camera 2, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov, cod unic de înregistrare 27814400, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii IBRIDGE TELECOM 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea IBRIDGE TELECOM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
IBRIDGE TELECOM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea IBRIDGE TELECOM S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea IBRIDGE TELECOM S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii IBRIDGE TELECOM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 153 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea MAX ACCESS S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII MAX ACCESS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii MAX ACCESS S.R.L., cu sediul în Roşu, Roşu, Str. Eremia 
Grigorescu nr.31, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov, cod unic de înregistrare 17020916, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii MAX ACCESS S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea MAX ACCESS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
MAX ACCESS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea MAX ACCESS S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea MAX ACCESS S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii MAX ACCESS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 154 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea AVASYS INTELLIGENT 
SOLUTIONS S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi 
(3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII AVASYS INTELLIGENT 
SOLUTIONS S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii AVASYS INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în 
Voluntari, Str. Oltului nr.6, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Ilfov, cod unic de înregistrare 25802166, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii AVASYS INTELLIGENT 
SOLUTIONS S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea AVASYS INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
AVASYS INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea AVASYS INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. nu 
va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea AVASYS INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii AVASYS INTELLIGENT SOLUTIONS 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 155 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea SA.BE.VA. ITALIA 
MARAMUREŞ S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi 
(3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ 
S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ S.R.L., cu sediul în Baia 
Mare, Bd. Unirii nr.16, et.VI, ap.22, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, cod unic de înregistrare 26535113, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii SA.BE.VA. ITALIA 

MARAMUREŞ S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii SA.BE.VA. ITALIA MARAMUREŞ 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 157 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea CINESI S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII CINESI S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii CINESI S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Str. Cristian A 
nr.12, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş, cod unic de înregistrare 16270345, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii CINESI S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea CINESI S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
CINESI S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea CINESI S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea CINESI S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii CINESI S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 158 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PACRIS S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PACRIS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PACRIS S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Bd. Unirii nr.13, 
judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş, cod unic de înregistrare 4294316, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii PACRIS S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PACRIS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
PACRIS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PACRIS S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PACRIS S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PACRIS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 159 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea KPO - COMPUTERS S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII KPO - COMPUTERS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii KPO - COMPUTERS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Pantelimon nr.144, bl.102A, sc.B, et.2, ap.57, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 17650695, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii KPO - COMPUTERS 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea KPO - COMPUTERS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
KPO - COMPUTERS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea KPO - COMPUTERS S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea KPO - COMPUTERS S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii KPO - COMPUTERS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 184 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea HOSTWAY ROMANIA S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII HOSTWAY ROMANIA S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii HOSTWAY ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Soldat Ştefan Velicu nr.43, et.3, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18542039, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii HOSTWAY ROMANIA 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea HOSTWAY ROMANIA S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
HOSTWAY ROMANIA S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea HOSTWAY ROMANIA S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea HOSTWAY ROMANIA S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii HOSTWAY ROMANIA S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 187 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii WIZTECH SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Basarabia nr.90, bl.A2, sc.1, et.5, ap.17, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 22135530, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii WIZTECH SOLUTIONS 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii WIZTECH SOLUTIONS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 189 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BRYNET VOICE & DATA 
SOLUTIONS S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi 
(3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BRYNET VOICE & DATA 
SOLUTIONS S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BRYNET VOICE & DATA SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str. Vaselor nr.29, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18609732, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BRYNET VOICE & DATA 
SOLUTIONS S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BRYNET VOICE & DATA SOLUTIONS S.R.L. are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BRYNET VOICE & DATA SOLUTIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BRYNET VOICE & DATA SOLUTIONS S.R.L. nu 
va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BRYNET VOICE & DATA SOLUTIONS S.R.L. 
a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BRYNET VOICE & DATA SOLUTIONS 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea RADIOTAXI S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII RADIOTAXI S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii RADIOTAXI S.R.L., cu sediul în Sighetu Marmaţiei, Str. 
Solovan nr.36, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş, cod unic de înregistrare 15832062, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii RADIOTAXI S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea RADIOTAXI S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
RADIOTAXI S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea RADIOTAXI S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea RADIOTAXI S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii RADIOTAXI S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea G.S.R. S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII G.S.R. S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii G.S.R. S.R.L., cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Str. 
Kiseleff nr.88, bl.1, sc.1, et.1, ap.4, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cod unic de înregistrare 12427227, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii G.S.R. S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea G.S.R. S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
G.S.R. S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea G.S.R. S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea G.S.R. S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii G.S.R. S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii GLIGAVAL MOBILUX S.R.L., cu sediul în Reghin, Str. 
Rodnei, bl.7, sc.1, ap.3, judeţul Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Mureş, cod unic de înregistrare 9492357, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii GLIGAVAL MOBILUX 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii GLIGAVAL MOBILUX S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 164 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PATOCABLU S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PATOCABLU S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PATOCABLU S.R.L., cu sediul în Stăniţa, Stăniţa,  judeţul 
Neamţ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, cod unic 
de înregistrare 17347889, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-
15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse 
între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, 
pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii PATOCABLU S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PATOCABLU S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
PATOCABLU S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PATOCABLU S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PATOCABLU S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PATOCABLU S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 165 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BUYFREE INVEST S.R.L.-D. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BUYFREE INVEST S.R.L.-D. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BUYFREE INVEST S.R.L.-D., cu sediul în Băluşeşti, 
Icuşeşti, judeţul Neamţ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Neamţ, cod unic de înregistrare 28074601, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în 
Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BUYFREE INVEST 
S.R.L.-D. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BUYFREE INVEST S.R.L.-D. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BUYFREE INVEST S.R.L.-D. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BUYFREE INVEST S.R.L.-D. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BUYFREE INVEST S.R.L.-D. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BUYFREE INVEST S.R.L.-D. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 166 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PRO TAXI S.R.L. (ZALAU), cu sediul în Zalău, Str. Pictor 
Ioan Sima nr.39, bl.P-13, sc.A, et.2, ap.10, judeţul Sălaj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cod unic de înregistrare 16626389, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii PRO TAXI S.R.L. 
(ZALAU) îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PRO TAXI S.R.L. (ZALAU) 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 172 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea TLH TONY S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII TLH TONY S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii TLH TONY S.R.L., cu sediul în Cehu Silvaniei, Str. Avram 
Iancu, bl. T4, et.4, ap.16, judeţul Sălaj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Sălaj, cod unic de înregistrare 25766837, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii TLH TONY S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea TLH TONY S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
TLH TONY S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea TLH TONY S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea TLH TONY S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii TLH TONY S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 173 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BEST SERVICES & 
CONSULTING S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi 
(3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BEST SERVICES & CONSULTING 
S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BEST SERVICES & CONSULTING S.R.L., cu sediul în 
Sătmărel, Satu Mare, Str. Principală nr.313, judeţul Satu Mare, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cod unic de înregistrare 22173002, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BEST SERVICES & 

CONSULTING S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BEST SERVICES & CONSULTING S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BEST SERVICES & CONSULTING S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BEST SERVICES & CONSULTING S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BEST SERVICES & CONSULTING S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BEST SERVICES & CONSULTING 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 174 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BEST MEDIA NETWORK S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BEST MEDIA NETWORK S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BEST MEDIA NETWORK S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Pecetei nr.6, bl.7, sc.B, ap.17, camera nr.2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 26156306, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BEST MEDIA NETWORK 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BEST MEDIA NETWORK S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BEST MEDIA NETWORK S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BEST MEDIA NETWORK S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BEST MEDIA NETWORK S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BEST MEDIA NETWORK S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 176 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NEI TECHNICS & STRATEGIES 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NEI TECHNICS & STRATEGIES 
S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str. Aninului nr.23, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 23591984, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NEI TECHNICS & 
STRATEGIES S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NEI TECHNICS & STRATEGIES S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 177 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea CONECTIX INTERNET S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII CONECTIX INTERNET S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii CONECTIX INTERNET S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Ion Mihalache nr.92, bl.44A2, sc.C, et.9, ap.116, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 17008424, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii CONECTIX INTERNET 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea CONECTIX INTERNET S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
CONECTIX INTERNET S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea CONECTIX INTERNET S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea CONECTIX INTERNET S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii CONECTIX INTERNET S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 179 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea LAMIT CO S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII LAMIT CO S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii LAMIT CO S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Popa Tatu 
nr.58, sc.1, et.2, ap.5, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 15028840, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii LAMIT CO S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea LAMIT CO S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
LAMIT CO S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea LAMIT CO S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea LAMIT CO S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii LAMIT CO S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Ion Câmpineanu nr.11, et.4, cam.402, modul H, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 29285607, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NVIA GEST. ROMÂNIA 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NVIA GEST. ROMÂNIA S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PLATINIUM STAR TV S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PLATINIUM STAR TV S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PLATINIUM STAR TV S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Stolnicul Vasile nr.27, bl.27, sc.2, ap.24, camera 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 31273299, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii PLATINIUM STAR TV 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PLATINIUM STAR TV S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
PLATINIUM STAR TV S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PLATINIUM STAR TV S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PLATINIUM STAR TV S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PLATINIUM STAR TV S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 200 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea MEDIA SAT-TV S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII MEDIA SAT-TV S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii MEDIA SAT-TV S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. 1 
Decembrie 1918 nr.22, bl.3, sc.2, et.8, ap.68, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 17467320, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 

 
 



2/2 

Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii MEDIA SAT-TV S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea MEDIA SAT-TV S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
MEDIA SAT-TV S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea MEDIA SAT-TV S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea MEDIA SAT-TV S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii MEDIA SAT-TV S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 201 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NETSERV CONSULT S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NETSERV CONSULT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NETSERV CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Mihai Bravu nr.294, bl.6, sc.C, et.10, ap.116, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 16166809, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NETSERV CONSULT 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NETSERV CONSULT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NETSERV CONSULT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NETSERV CONSULT S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NETSERV CONSULT S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NETSERV CONSULT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 205 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea GIVETECH S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII GIVETECH S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii GIVETECH S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Constantin 
Rădulescu Motru nr.8, bl.34, sc.B, et.1, ap.44, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18227562, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii GIVETECH S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea GIVETECH S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
GIVETECH S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea GIVETECH S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea GIVETECH S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii GIVETECH S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 207 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii INTER LINK SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Slt. Gheorghe Ionescu nr.9, bl.139, sc.1, et.7, ap.46, Sector 4, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 26605278, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii INTER LINK 
SOLUTIONS S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii INTER LINK SOLUTIONS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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1/2 

În temeiul Decretului Preşedintelui României nr.509/2009 privind numirea 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
 În temeiul dispoziţiilor 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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BMC SEC-TEL S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BMC SEC-TEL S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BMC SEC-TEL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Vitejescu 
nr.39, ap.1, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 26720358, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BMC SEC-TEL S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BMC SEC-TEL S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BMC SEC-TEL S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BMC SEC-TEL S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BMC SEC-TEL S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BMC SEC-TEL S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea INTERNET SOLUTION S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII INTERNET SOLUTION S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii INTERNET SOLUTION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Rezonanţei nr.1-3, bl.15-16, sc.F, et.2, ap.82, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 14864600, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii INTERNET SOLUTION 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea INTERNET SOLUTION S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
INTERNET SOLUTION S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea INTERNET SOLUTION S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea INTERNET SOLUTION S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii INTERNET SOLUTION S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PLURISIM S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PLURISIM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PLURISIM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Aleea Dolina 
nr.2, bl.64, sc.1, et.2, ap.8, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 28733990, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii PLURISIM S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PLURISIM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
PLURISIM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PLURISIM S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PLURISIM S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PLURISIM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea CHEER NET S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII CHEER NET S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii CHEER NET S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Garoafei 
nr.35, Sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 17430568, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii CHEER NET S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea CHEER NET S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
CHEER NET S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea CHEER NET S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea CHEER NET S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii CHEER NET S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 214 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea INSIGHT TECH S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII INSIGHT TECH S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii INSIGHT TECH S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Pravăţ 
nr.8, bl.P5, sc.H, parter, ap.143, camera 1, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 24637761, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii INSIGHT TECH S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea INSIGHT TECH S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
INSIGHT TECH S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea INSIGHT TECH S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea INSIGHT TECH S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii INSIGHT TECH S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 215 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea C SOLUTION S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII C SOLUTION S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii C SOLUTION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Aleea Callatis 
nr.7, bl.A9, sc.B, et.1, ap.19, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 14225658, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 

 
 



2/2 

Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii C SOLUTION S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea C SOLUTION S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
C SOLUTION S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea C SOLUTION S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea C SOLUTION S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii C SOLUTION S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 217 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea ECOSEGUR S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII ECOSEGUR S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii ECOSEGUR S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei nr.273, corp 1, et.1, birou 47, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 26277456, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii ECOSEGUR S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea ECOSEGUR S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
ECOSEGUR S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea ECOSEGUR S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea ECOSEGUR S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii ECOSEGUR S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 220 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NEXT LEVEL COMUNICATIONS 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NEXT LEVEL COMUNICATIONS 
S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NEXT LEVEL COMUNICATIONS S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str. Porumbacu nr.13, bl.86, sc.2, et.8, ap.99, Sector 6, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 28440281, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NEXT LEVEL 
COMUNICATIONS S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NEXT LEVEL COMUNICATIONS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NEXT LEVEL COMUNICATIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 
2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NEXT LEVEL COMUNICATIONS S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NEXT LEVEL COMUNICATIONS S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 
142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NEXT LEVEL COMUNICATIONS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 221 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea MOBILNET GROUP S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII MOBILNET GROUP S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii MOBILNET GROUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. 1 
Mai nr.27, bl.C7, sc.1, ap.22, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 16227965, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii MOBILNET GROUP 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea MOBILNET GROUP S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
MOBILNET GROUP S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea MOBILNET GROUP S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea MOBILNET GROUP S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii MOBILNET GROUP S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 222 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea MIS CONSULTING S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII MIS CONSULTING S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii MIS CONSULTING S.R.L., cu sediul în Axente Sever, Str. 
Principală nr.46, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu, cod unic de înregistrare 16948449, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii MIS CONSULTING 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea MIS CONSULTING S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
MIS CONSULTING S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea MIS CONSULTING S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea MIS CONSULTING S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii MIS CONSULTING S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 226 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, VELICU MUGUREL FLORIN 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE  
VELICU MUGUREL FLORIN  

 
 

Art.1. – Se aplică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE VELICU MUGUREL FLORIN, cu 
sediul în Hârtop, Str. Principală nr.119, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, cod unic de înregistrare 29079640, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE 

VELICU MUGUREL FLORIN îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, VELICU MUGUREL FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către VELICU 
MUGUREL FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a obligaţiei de transmitere a datelor 
statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care VELICU MUGUREL FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
nu va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către VELICU MUGUREL FLORIN ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe 
perioada în care dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia 
prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se 
sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE VELICU 

MUGUREL FLORIN. 
 

Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 232 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea GIALMI S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII GIALMI S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii GIALMI S.R.L., cu sediul în Gura Humorului, Str. Bradului 
nr.6, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Suceava, cod unic de înregistrare 16985005, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii GIALMI S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea GIALMI S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
GIALMI S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea GIALMI S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea GIALMI S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii GIALMI S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 236 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DOLY MAT S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII DOLY MAT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DOLY MAT S.R.L., cu sediul în Rădăşeni, Str. Fântâna 
Eroilor nr.215, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Suceava, cod unic de înregistrare 13830804, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii DOLY MAT S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DOLY MAT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
DOLY MAT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DOLY MAT S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DOLY MAT S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DOLY MAT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 241 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea EURO-CABLE S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII EURO-CABLE S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii EURO-CABLE S.R.L., cu sediul în Timişoara, Str. 1 
Decembrie nr.62, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiş, cod unic de înregistrare 6280376, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii EURO-CABLE S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea EURO-CABLE S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
EURO-CABLE S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea EURO-CABLE S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea EURO-CABLE S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii EURO-CABLE S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 245 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea VULTURUL CABLU TV S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII VULTURUL CABLU TV S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii VULTURUL CABLU TV S.R.L., cu sediul în Constanţa, 
Aleea Egretei, Nr. 2, Spaţiul comercial 29, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 17660460, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii VULTURUL CABLU TV 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea VULTURUL CABLU TV S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
VULTURUL CABLU TV S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea VULTURUL CABLU TV S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea VULTURUL CABLU TV S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii VULTURUL CABLU TV S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 247 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DONA IMPEX S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII DONA IMPEX S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DONA IMPEX S.R.L., cu sediul în Constanţa, Bd. I.C. 
Brătianu nr. 225A, cam. 2, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 7002165, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii DONA IMPEX S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DONA IMPEX S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
DONA IMPEX S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DONA IMPEX S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DONA IMPEX S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DONA IMPEX S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 248 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea SAGE NET S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII SAGE NET S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii SAGE NET S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 20, bloc A6, scara 6, ap. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18889411, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 

 
 



2/2 

Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii SAGE NET S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea SAGE NET S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
SAGE NET S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea SAGE NET S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea SAGE NET S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii SAGE NET S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 251 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea HALLEY S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII HALLEY S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii HALLEY S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Bd. Republicii 
nr.13A, ap.36, judeţul Maramureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş, cod unic de înregistrare 2953321, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii HALLEY S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea HALLEY S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
HALLEY S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea HALLEY S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea HALLEY S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii HALLEY S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 252 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BIOIQSOLUTIONS S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BIOIQSOLUTIONS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BIOIQSOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, Aleea 
Codrului nr. 4, (camera 2 a imobilului), bloc 1A2, scara B, ap. 77, judeţul Prahova, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, cod unic de 
înregistrare 26410950, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la 
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau 
servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o 
perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii BIOIQSOLUTIONS 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BIOIQSOLUTIONS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
BIOIQSOLUTIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BIOIQSOLUTIONS S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BIOIQSOLUTIONS S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BIOIQSOLUTIONS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 259 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea SAT TV S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII SAT TV S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii SAT TV S.R.L., cu sediul în Miroslăveşti, Puchenii Mari, 
judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, cod unic de înregistrare 13434559, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii SAT TV S.R.L. îi este 
suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea SAT TV S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
SAT TV S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea SAT TV S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea SAT TV S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii SAT TV S.R.L. 

 
Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea EXCLUSIV NETWORK S.R.L. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII EXCLUSIV NETWORK S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii EXCLUSIV NETWORK S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Vlăhiţa, nr. 1, bloc PM18BIS, scara B, ap. 123, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 16548060, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii EXCLUSIV NETWORK 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea EXCLUSIV NETWORK S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
EXCLUSIV NETWORK S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea EXCLUSIV NETWORK S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea EXCLUSIV NETWORK S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii EXCLUSIV NETWORK S.R.L. 

 
Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea NETBYTE TELECOM S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII NETBYTE TELECOM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii NETBYTE TELECOM S.R.L., cu sediul în sat Bogdana, 
comuna Bogdana, număr cadastral 174, cam. 1, judeţul Teleorman, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman, cod unic de înregistrare 17752580, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii NETBYTE TELECOM 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea NETBYTE TELECOM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
NETBYTE TELECOM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea NETBYTE TELECOM S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea NETBYTE TELECOM S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii NETBYTE TELECOM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea ARGIROM INTERNATIONAL 
S.A. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII ARGIROM INTERNATIONAL 
S.A. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii ARGIROM INTERNATIONAL S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Calea Plevnei nr.76, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 5478708, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii ARGIROM 
INTERNATIONAL S.A. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea ARGIROM INTERNATIONAL S.A. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
ARGIROM INTERNATIONAL S.A. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea ARGIROM INTERNATIONAL S.A. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea ARGIROM INTERNATIONAL S.A. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii ARGIROM INTERNATIONAL S.A. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 266 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea TELEMACH S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII TELEMACH S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii TELEMACH S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. 
Staicovici, nr. 75, cladirea Forum 2000 Building, faza 1, etaj 4, sector 5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 3626255, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 
iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii TELEMACH S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea TELEMACH S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
TELEMACH S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea TELEMACH S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea TELEMACH S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin. 
(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii TELEMACH S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 267 



1/2 

În temeiul Decretului Preşedintelui României nr.509/2009 privind numirea 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
 În temeiul dispoziţiilor 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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea OPTIC BRIDGE S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII OPTIC BRIDGE S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii OPTIC BRIDGE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Diaconu 
Coresi, nr. 53, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, cod unic de înregistrare 17924200, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute 
în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii OPTIC BRIDGE S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea OPTIC BRIDGE S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
OPTIC BRIDGE S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de dispoziţiile 
art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 
333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea OPTIC BRIDGE S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea OPTIC BRIDGE S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii OPTIC BRIDGE S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 3 februarie 2014  
Nr. 268 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi 
alin.(4), ale art.141 alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin 
Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea IZO GROUP NETWORK 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII IZO GROUP NETWORK S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii IZO GROUP NETWORK S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Lanternei nr.14, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 22073208, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr. 333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 147 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art. (5), Societăţii IZO GROUP 
NETWORK S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a 
resurselor de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde 
este cazul. 
(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea IZO GROUP NETWORK S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de 
servicii de comunicaţii electronice. 
(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către Societatea 
IZO GROUP NETWORK S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin. (1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr. 333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 
30 iunie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea IZO GROUP NETWORK S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea IZO GROUP NETWORK S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art. 142. pct. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin. (1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii IZO GROUP NETWORK S.R.L. 

 
Art.7. – 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 

(semnatura indescifrabila) 
 
 
 
Bucureşti, 3 februarie 2014  
Nr. 193 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea 2BROTHERS NET S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII 2BROTHERS NET S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii 2BROTHERS NET S.R.L., cu sediul în Cornetu, comuna 
Cornetu, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov, cod unic de înregistrare 18652562, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în 
Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, aferente perioadei de 
raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea suspendării dreptului 
de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de 
autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art.147 
lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii 2BROTHERS NET S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea 2BROTHERS NET S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea 2BROTHERS NET S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute 
de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea 2BROTHERS NET S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea 2BROTHERS NET S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii 2BROTHERS NET S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea KFNET COM S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII KFNET COM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii KFNET COM S.R.L., cu sediul în Slobozia, Bd. Matei 
Basarab, bl.44, sc.B, ap.18, judeţul Ialomiţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Ialomiţa, cod unic de înregistrare 16270167, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii KFNET COM S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea KFNET COM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea KFNET COM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea KFNET COM S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea KFNET COM S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 
alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii KFNET COM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PROSHOPING & NET 
SERVICES S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII 
 PROSHOPING & NET SERVICES S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PROSHOPING & NET SERVICES S.R.L., cu sediul în 
Ţăndărei, Str. Bucureşti, bl.409, sc.24, parter, ap.4, judeţul Ialomiţa, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, cod unic de înregistrare 22131830, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii PROSHOPING & NET 
SERVICES S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PROSHOPING & NET SERVICES S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea PROSHOPING & NET SERVICES S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor 
statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
iulie 2013 şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PROSHOPING & NET SERVICES S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PROSHOPING & NET SERVICES S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. 
pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PROSHOPING & NET SERVICES 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea TELECOM RUR S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII TELECOM RUR S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii TELECOM RUR S.R.L., cu sediul în Zalău, Str. 9 Mai nr.4, 
judeţul Sălaj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cod 
unic de înregistrare 14522586, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 
1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse 
între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, 
pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii TELECOM RUR S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea TELECOM RUR S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea TELECOM RUR S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea TELECOM RUR S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea TELECOM RUR S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii TELECOM RUR S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
Nr. 511



1/2 

În temeiul Decretului Preşedintelui României nr.509/2009 privind numirea 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
 În temeiul dispoziţiilor 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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea OVERSEAS GLOBAL 
COMMUNICATIONS S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 
alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII 
 OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, Piaţa Montreal nr.10, World Trade Center (WTC), intrarea F, et.1, biroul 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de 
înregistrare 32172306, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la 
Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele 
sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru 
o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii OVERSEAS GLOBAL 
COMMUNICATIONS S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L. are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a 
datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare 
cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS S.R.L. 
nu va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea OVERSEAS GLOBAL COMMUNICATIONS 
S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în 
care dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la 
art.142. pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează 
conform prevederilor art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii OVERSEAS GLOBAL 

COMMUNICATIONS S.R.L. 
 

Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea WORLD VENTURE GROUP 
TELECOM S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII WORLD VENTURE GROUP 
TELECOM S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii WORLD VENTURE GROUP TELECOM S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Şos. Iancului nr.31, et.7, camera 1, modul f, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cod unic de înregistrare 16145091, 
pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui 
ANCOM nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 
60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii WORLD VENTURE 
GROUP TELECOM S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea WORLD VENTURE GROUP TELECOM S.R.L. are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea WORLD VENTURE GROUP TELECOM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor 
statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
iulie 2013 şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea WORLD VENTURE GROUP TELECOM S.R.L. nu 
va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea WORLD VENTURE GROUP TELECOM S.R.L. 
a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. 
pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii WORLD VENTURE GROUP TELECOM 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea AD NET MARKET MEDIA S.A. 
nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII AD NET MARKET MEDIA S.A. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii AD NET MARKET MEDIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Basarabia nr.96B, mezanin, spaţiul comercial nr.1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 22935583, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii AD NET MARKET MEDIA 
S.A. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea AD NET MARKET MEDIA S.A. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea AD NET MARKET MEDIA S.A. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 
şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea AD NET MARKET MEDIA S.A. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea AD NET MARKET MEDIA S.A. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii AD NET MARKET MEDIA S.A. 

 
Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea PAYSTANDARDS S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII PAYSTANDARDS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii PAYSTANDARDS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Doamna Ghica nr.22, bl.5, sc.2, parter, ap.28, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 26077946, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii PAYSTANDARDS S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea PAYSTANDARDS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea PAYSTANDARDS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute 
de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea PAYSTANDARDS S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea PAYSTANDARDS S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii PAYSTANDARDS S.R.L. 

 
Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea AVANGARDE CONSTRUCT 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Aleea Ornamentului nr.4-6, bl.E9, sc.3, et.2, ap.50, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 16227680, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii AVANGARDE 
CONSTRUCT S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 
şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii AVANGARDE CONSTRUCT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea WINTELECOM SECURITY 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII WINTELECOM SECURITY S.R.L.  
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii WINTELECOM SECURITY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Străduinţei nr.8, bl.R4, sc.2, et.5, ap.62, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18118921, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii WINTELECOM 
SECURITY S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea WINTELECOM SECURITY S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea WINTELECOM SECURITY S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 
şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea WINTELECOM SECURITY S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea WINTELECOM SECURITY S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii WINTELECOM SECURITY S.R.L.  

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BB GATEWAY CONSULTING 
S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII  
BB GATEWAY CONSULTING S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BB GATEWAY CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Sg. Maj. Dumitru Samoilă nr.3, bl.125, sc.A, et.6, ap.38, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 28957904, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii BB GATEWAY 
CONSULTING S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BB GATEWAY CONSULTING S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea BB GATEWAY CONSULTING S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 
şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BB GATEWAY CONSULTING S.R.L. nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BB GATEWAY CONSULTING S.R.L. a reţelelor 
sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BB GATEWAY CONSULTING S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea COGENT COMMUNICATIONS 
ROMANIA S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII 
COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, Central Business Park, clădire A, et.2, secţiunea 
A2.36, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod 
unic de înregistrare 23983597, pentru netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 
1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse 
între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza 
reţele sau servicii de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, 
pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii COGENT 
COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii 
de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. are în relaţia cu 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile 
prevăzute de autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de 
furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. a obligaţiei de transmitere a 
datelor statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare 
cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L. 
nu va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea COGENT COMMUNICATIONS ROMANIA 
S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în 
care dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la 
art.142. pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează 
conform prevederilor art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii COGENT COMMUNICATIONS 

ROMANIA S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea INTEGRASOFT S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII INTEGRASOFT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii INTEGRASOFT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. 
Staicovici nr.73-75, clădirea Forum 2000, faza I, et.2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 10439969, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii INTEGRASOFT S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea INTEGRASOFT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea INTEGRASOFT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea INTEGRASOFT S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea INTEGRASOFT S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii INTEGRASOFT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea AIR BITES S.R.L. nu a transmis 
datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII AIR BITES S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii AIR BITES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici 
nr.75, clădirea Forum 2000 Building, faza I, et.4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18152079, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 

 
Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii AIR BITES S.R.L. îi este 

suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
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(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea AIR BITES S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea AIR BITES S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea AIR BITES S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea AIR BITES S.R.L. a reţelelor sau serviciilor de 
comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a acestora 
a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 alin.(1) 
din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii AIR BITES S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea OMNIPORT S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII OMNIPORT S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii OMNIPORT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Sebastian 
nr.136, bl.V90, sc.5, et.8, ap.151, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 15672433, pentru netransmiterea informaţiilor 
prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, aferente 
perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii OMNIPORT S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea OMNIPORT S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea OMNIPORT S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea OMNIPORT S.R.L. nu va îndeplini obligaţia de 
transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea OMNIPORT S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 
alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii OMNIPORT S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea AXS IT SOLUTIONS S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII AXS IT SOLUTIONS S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii AXS IT SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Eroii Sanitari nr.55, pod, ap.1, camerele nr.1, 2 şi 3, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 19090578, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii AXS IT SOLUTIONS 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea AXS IT SOLUTIONS S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea AXS IT SOLUTIONS S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 
şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea AXS IT SOLUTIONS S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea AXS IT SOLUTIONS S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii AXS IT SOLUTIONS S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
Nr. 537
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea GATEWAY TELECOM S.R.L. nu 
a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII GATEWAY TELECOM S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii GATEWAY TELECOM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. 
Nucşoara nr.6, bl.42, sc.F, et.2, ap.86, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti, cod unic de înregistrare 18568497, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii GATEWAY TELECOM 
S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea GATEWAY TELECOM S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea GATEWAY TELECOM S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice 
prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 
şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea GATEWAY TELECOM S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea GATEWAY TELECOM S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii GATEWAY TELECOM S.R.L. 

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
Nr. 540
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea BORDEA CRISTAX S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII BORDEA CRISTAX S.R.L.  
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii BORDEA CRISTAX S.R.L., cu sediul în Arad, Aleea Saturn 
nr.8, bl.A17, sc.C, et.IV, ap.20, judeţul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Arad, cod unic de înregistrare 24247637, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii BORDEA CRISTAX S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea BORDEA CRISTAX S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia 
generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii 
de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea BORDEA CRISTAX S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute 
de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea BORDEA CRISTAX S.R.L. nu va îndeplini 
obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie 
de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe 
baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea BORDEA CRISTAX S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii BORDEA CRISTAX S.R.L.  

 
Art.7. – 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, 13 martie 2014  
Nr. 478
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea DIGITAL CONNECTION 
NETWORK S.R.L. nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) 
din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII 
 DIGITAL CONNECTION NETWORK S.R.L. 

 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii DIGITAL CONNECTION NETWORK S.R.L., cu sediul în 
Mangalia, Str. Crinului nr.14, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa, cod unic de înregistrare 32284083, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii DIGITAL CONNECTION 
NETWORK S.R.L. îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea DIGITAL CONNECTION NETWORK S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea DIGITAL CONNECTION NETWORK S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor 
statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
iulie 2013 şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea DIGITAL CONNECTION NETWORK S.R.L. nu 
va îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută 
la art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite 
o decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea DIGITAL CONNECTION NETWORK S.R.L. a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. 
pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii DIGITAL CONNECTION NETWORK 

S.R.L. 
 

Art.7. – 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, 13 martie 2014  
Nr. 490
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, MARCU R. IONUŢ ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ nu a transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA INTREPRINDERII INDIVIDUALE  
MARCU R. IONUŢ  

 
 

Art.1. – Se aplică INTREPRINDERII INDIVIDUALE MARCU R. IONUŢ, cu sediul în 
Moineşti, Str. Tristan Tzara, bl.G1, sc.A, ap.4, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, cod unic de înregistrare 20104553, pentru 
netransmiterea informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, sancţiunea suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice în condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în 
conformitate cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), INTREPRINDERII INDIVIDUALE 
MARCU R. IONUŢ îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MARCU R. IONUŢ are în relaţia cu Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de 
autorizaţia generală şi de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele 
sau de servicii de comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
INTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MARCU R. IONUŢ a obligaţiei de transmitere a datelor 
statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 
iulie 2013 şi 31 decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MARCU R. IONUŢ nu va 
îndeplini obligaţia de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la 
art.1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o 
decizie de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice 
pe baza autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ MARCU R. IONUŢ a 
reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care 
dreptul de furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. 
pct.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform 
prevederilor art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE MARCU R. 

IONUŢ. 
 

Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea SMART OFFICE S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII SMART OFFICE S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii SMART OFFICE S.R.L., cu sediul în Buzău, Cartier 
Broşteni, bl.E3, sc.A, et.4, ap.17, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Buzău, cod unic de înregistrare 15183801, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 
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Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii SMART OFFICE S.R.L. 
îi este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea SMART OFFICE S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea SMART OFFICE S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute 
de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea SMART OFFICE S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea SMART OFFICE S.R.L. a reţelelor sau 
serviciilor de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de 
furnizare a acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor 
art. 143 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii SMART OFFICE S.R.L. 

 
Art.7. – 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) 
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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.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, precum şi ale art.120 alin.(1), alin.(2) lit.j) şi alin.(4), ale art.141 
alin.(1) şi ale art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit.b) şi alin.(4)–(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 prevederile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.333/2013 privind 
raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului,  
 Având în vedere faptul că, până în prezent, Societatea ZOAR ONLINE S.R.L. nu a 
transmis datele statistice prevăzute de dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 
2013, 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE  
ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 
 

DECIZIE PRIVIND SANCŢIONAREA SOCIETĂŢII ZOAR ONLINE S.R.L. 
 
 

Art.1. – Se aplică Societăţii ZOAR ONLINE S.R.L., cu sediul în Râmnicu Sărat, Str. 
Mihai Eminescu nr.2bis, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Buzău, cod unic de înregistrare 29109791, pentru netransmiterea 
informaţiilor prevăzute în Anexele nr. 1-15 la Decizia preşedintelui ANCOM nr.333/2013, 
aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 decembrie 2013, sancţiunea 
suspendării dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice în 
condiţiile regimului de autorizare generală, pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate 
cu dispoziţiile art.147 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011. 

 



2/2 

Art.2. – (1) De la data stabilită în condiţiile art.(5), Societăţii ZOAR ONLINE S.R.L. îi 
este suspendat dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 

(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice pe baza autorizaţiei generale, se suspendă, în mod corespunzător, drepturile 
conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor 
de numerotaţie sau prin decizia de acordare a resurselor tehnice, acolo unde este cazul. 

(3) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, Societatea ZOAR ONLINE S.R.L. are în relaţia cu Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi 
de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice. 

(4) Sancţiunea prevăzută la art.1 încetează de drept la data îndeplinirii de către 
Societatea ZOAR ONLINE S.R.L. a obligaţiei de transmitere a datelor statistice prevăzute de 
dispoziţiile art.3 alin.(1) şi (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii nr.333/2013, aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 iulie 2013 şi 31 
decembrie 2013. 
 

Art.3. – În situaţia în care Societatea ZOAR ONLINE S.R.L. nu va îndeplini obligaţia 
de transmitere a datelor statistice menţionate, în perioada prevăzută la art.1, Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va emite o decizie de 
retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza 
autorizaţiei generale. 
 

Art.4. – Furnizarea de către Societatea ZOAR ONLINE S.R.L. a reţelelor sau serviciilor 
de comunicaţii electronice prevăzute la art.2 pe perioada în care dreptul de furnizare a 
acestora a fost suspendat constituie contravenţia prevăzută la art.142. pct.1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 şi se sancţionează conform prevederilor art. 143 
alin.(1) din acelaşi act normativ. 

 
Art.5. – Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 45 de zile de la comunicare. 
 
Art.6. – Prezenta decizie se comunică Societăţii ZOAR ONLINE S.R.L. 

 
Art.7. – 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) 
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