
Licența de emisie este un document emis de ANCOM – Sediul Central conform 

Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 629/2010, iar documentația necesară obținerii acesteia 

diferă de la caz la caz, după cum urmează: 

 

A. Eliberarea licenței de emisie după obținerea licenței audiovizuale în urma concursului organizat 

de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) 

În acest caz, documentația necesară pentru obținerea licenței de emisie trebuie să conțină: 

- Cerere de eliberare/modificare a licenței de emisie – formular disponibil aici (transmisă în original 

la Sediul Central sau semnată electronic la adresa de e-mail ancom@ancom.ro), 

- Licența audiovizuală eliberată de CNA, inclusiv anexa acesteia, (copie), 

- Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile 

calendaristice înainte de data transmiterii cererii și care va conține cel puțin informațiile de 

identificare, obiectul de activitate și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau 

faliment, dizolvare sau lichidare (original sau emis electronic cu semnătură electronică sau cod 

de bare). 

 

B. Modificarea licenței de emisie în cazul unor modificări non-tehnice (modificare licență 

audiovizuală, modificare date de identificare ale societății, etc.) 

În acest caz, documentația necesară pentru obținerea licenței de emisie trebuie să conțină: 

- Cerere de eliberare/modificare a licenței de emisie – formular disponibil aici (transmisă în original 

la Sediul Central sau semnată electronic la adresa de e-mail ancom@ancom.ro), 

- Licența audiovizuală eliberată de CNA (inclusiv anexa acesteia), în cazul în care modificarea a 

implicat și modificarea licenței audiovizuale (copie), 

- Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile 

calendaristice înainte de data transmiterii cererii și care va conține cel puțin informațiile de 

identificare, obiectul de activitate și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau 

faliment, dizolvare sau lichidare, în cazul în care modificarea a implicat și modificări în datele de 

identificare ale societății (original sau emis electronic cu semnătură electronică sau cod de bare). 

 

C. Modificarea licenței de emisie în cazul unor modificări tehnice (modificare PAR, modificare 

amplasament etc.) 

În acest caz, documentația necesară pentru obținerea licenței de emisie trebuie să conțină: 

- Cerere de eliberare/modificare a licenței de emisie – formular disponibil aici (transmisă în original 

la Sediul Central sau semnată electronic la adresa de e-mail ancom@ancom.ro). 

 

D. Prelungirea licenței de emisie în cazul expirării termenului de valabilitate 

În acest caz, documentația necesară pentru obținerea licenței de emisie trebuie să conțină: 

- Cerere de eliberare/modificare a licenței de emisie – formular disponibil aici (transmisă în original 

la Sediul Central sau semnată electronic la adresa de e-mail ancom@ancom.ro), 

- Licența audiovizuală modificată de CNA, inclusiv anexa acesteia, cu termenul de valabilitate 

prelungit (copie), 

- Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile 

calendaristice înainte de data transmiterii cererii și care va conține cel puțin informațiile de 

identificare, obiectul de activitate și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau 

faliment, dizolvare sau lichidare (original sau emis electronic cu semnătură electronică sau cod 

de bare). 
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Notă pentru toate cazurile de mai sus, documentația poate fi transmisă: 

• în original prin mesagerie poștală sau depusă la  ANCOM – Sediul Central (București, 

Str. Delea Nouă nr. 2); 

sau 

• transmisă electronic (în cazul documentelor semnate electronic) la adresa de e-mail 

ancom@ancom.ro.  
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