
Denumirea/Numele solicitantului**:

Sediul/Domiciliul solicitantului - adresă şi date de contact:

Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului:

NOTIFICARE
privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

FaxTelefon** 

Judeţul/Sectorul Codul unic  de  înregistrare ** 

Contul bancar 

 Oraşul/Comuna 

Fax Telefon  

Nume 

FaxTelefon  

E-mail 

E-mail 

Fax Telefon  

Prenume ** Nume ** 

Prenume

Oraşul/ComunaJudeţul/Sectorul  

Oraşul/Comuna ** Judeţul/Sectorul**

E-mail

Satul ** (dacă este cazul) 

Adresa completă ** 

Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact:

* În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au 
stabilit în România, se vor prezenta informaţiile de identificare echivalente. 
** Completarea acestor câmpuri este obligatorie. 

Persoana de contact a solicitantului:

Adresa completă 

Satul 

Adresa de corespondenţă a solicitantului:

Adresa completă 

Satul 

Judeţul/Sectorul  

Codul numeric personal ** 

Pagină de internet 

Anexa2
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I. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*:

Completeaza automat

Completeaza automat

Completeaza automat

E-mail 

Durata medie de completare a formularului: 9 minute



II. Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze 
şi data estimativă a începerii activităţii (data la care se va naşte dreptul de a furniza tipurile de reţele sau de 
servicii respective) 
 

Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul  
intenţionează să le furnizeze 

III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare:

certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, 
al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie*; 
 certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul 
federaţiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial în copie*;

numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei în relaţia cu 
ANCOM;

numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu 
ANCOM, precum şi actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice 
ori, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, împuternicite să 
angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de 
origine conţinând informaţii echivalente, în copie;
fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor. 

Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului

Data estimativă 
(|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|)

A1 Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau  cu 
mobilitate limitată
A2 Reţele radio mobile celulare publice

A3 Reţele radio mobile de acces public
A4 Reţele publice cu acces prin satelit
B1 Servicii de telefonie destinate publicului
B2 Servicii de linii închiriate
B3 Servicii de transmisiuni de date
B4 Servicii de acces la internet
B5 Retransmisia serviciilor de programe media  
audiovizuale liniare către utilizatorii finali

B6 Alte servicii de comunicaţii electronice

dovada calităţii de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul 
de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie*;
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B.  Servicii  de comunicaţii  
electronice destinate publicului

A. Reţele publice de comunicaţii  
electronice

IV. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor 
de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice:

Da

* În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în 
România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie; 

suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii 
echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societăţii -mamă, în copie;   
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Numele/Denumirea:  

Telefon:  

E-mail:  
Pagina de internet:  

A. REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

A2 Reţele radio 
mobile celulare 
publice

Satul
Oraşul/ComunaDomiciliul/Sediul: Judeţul  

Semnătura  reprezentantului  şi ştampila Fax: 

Adresa completă

Retransmisia serviciilor de  
programe media audiovizuale

Servicii de linii închiriate

 tip CATV 

T-DAB/DVB-T

Transportul terestru de programe media audiovizuale

Servicii de telefonie la puncte fixe sau alte 
servicii de comunicaţii electronice care 
permit servicii de voce

DECT

Servicii de transmisiuni de date

WiMAX
WI-FI

Servicii de acces la internet

Generaţii:

GSM

CDMA

IMT 2000/UMTS

Altele:

Anexa nr.3

FIŞĂ  DE  DESCRIERE A REŢELELOR  ŞI  SERVICIILOR
(anexă la NOTIFICARE)
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Destinaţie:

A1 Reţele publice  
terestre cu acces la  
punct fix sau cu  
mobilitate limitată

                ,DVB-C/ 
Mx, IPTV, etc.

FTTx

IMT Advanced

A3 Reţele radio mobile 
de acces public 
(PAMR)

Analogice (ex. prin repetoare convenţionale sau 
prin sisteme radio-trunking analogice)

Digitale (ex. sisteme tip TETRA)

De mesagerie radio (ex. radio-paging)

Generaţii/Destinaţie:

andrei.rudnic
Rectangle



B1. Servicii de telefonie destinate publicului

B. SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI

A4 Reţele publice   cu  
acces prin satelit

Retransmisia serviciilor de 
programe media audiovizuale

DTH

S-DAB/DVB-S

Închiriere de segment spaţial

Servicii de telefonie la puncte fixe 
sau alte servicii de comunicaţii 
electronice care permit servicii de 
voce

la punct fix

mobil (S-PCS)

Servicii de transmisiuni de date
la punct fix

mobil (S-PCS)

mobil (S-PCS)
la punct fixServicii de acces la internet

B1.2 Servicii de telefonie 
furnizate prin intermediul 
unor reţele publice mobile 
terestre

B1.3 Servicii de telefonie 
furnizate prin intermediul 
unor reţele publice cu 
transmisie prin satelit

Prin reţele proprii 

MVNO 

Terminale de abonat 

Telefoane publice cu plată 
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Modalitatea de accesare a  
serviciului 

Destinaţie:

B1.1 Servicii de telefonie 
furnizate prin intermediul unor 
reţele publice fixe sau cu 
mobilitate limitată

Posturi telefonice de abonat 

Telefoane publice cu plată 

Modalitatea de accesare a  
serviciului: 

B1.4 Servicii 
de transport apeluri

Tipuri de servicii de  
transport apeluri: 

Tranzit trafic naţional 
Tranzit trafic 
internaţional

de intrare
de ieşire

Transportul apelurilor 
către reţelele de 
destinaţie

cu selectare

cu preselecatare

B2 Servicii de linii închiriate

B2. Servicii de linii închiriate

Tipul conexiunilor de acces: Analogic

Digital

Modalitatea de furnizare a 
serviciului:



B3. Servicii de transmisiuni de date

B3 Servicii de transmisiuni 
de date  
           (inclusiv VPN)

La puncte fixe
Cu mobilitate limitată 
SMS (numai în cazul reţelelor celulare) 
Mobil (inclusiv MVNO)

Tipuri de acces: 

B4. Servicii de acces la internet

B4 Servicii de acces la 
internet

Broadband (>=144 kbit/s)

Dial-up (numai pentru bucla locală) 
Conexiuni permanente la punct fix 
Conexiuni radio mobile (inclusiv MVNO)

Modalităţi de conectare a  
utilizatorilor

B5 Retransmisia serviciilor de 
programe media audiovizuale 
liniare

Cu acces fix prin satelit (tip DTH)
Cu acces mobil prin satelit (tip S-DAB/DVB-S)
Terestre cu acces la punct fix tip CATV

Terestre dedicate tip T-DAB/DVB-T

Radio Celulare Publice (tip Mobile TV)

B6.1 Servicii de 
radiocomunicaţii mobile 
profesionale

Comunicaţii voce
Mesagerie radio
Transmisii de date, telex
Localizare, poziţionare

Acces public terestru (PAMR)
Altele:

Reţelele prin care vor fi  
furnizate serviciile: 

Tipuri de servicii:

Utilizări:

B6. Alte servicii de comunicaţii electronice

  
B6.2 Alte tipuri de servicii

Descriere/Alte informaţii relevante: 
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B5. Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali

DVB-C/Mx, IPTV, etc.

Servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce

Servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de 
conţinut

Alte tipuri de servicii decât cele 
de mai sus


Microsoft Word - proiect decizie.doc
ioana.timis
Denumirea/Numele solicitantului**:
Sediul/Domiciliul solicitantului - adresă şi date de contact:
Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului:
NOTIFICARE
privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
Fax
Telefon**  
Judeţul/Sectorul 
Codul unic  de  înregistrare ** 
Contul bancar 
 Oraşul/Comuna 
Fax 
Telefon  
Nume 
Fax
Telefon  
E-mail 
E-mail 
Fax 
Telefon  
Prenume ** 
Nume ** 
Prenume
Oraşul/Comuna
Judeţul/Sectorul   
Oraşul/Comuna ** 
Judeţul/Sectorul**
E-mail
Satul ** (dacă este cazul) 
Adresa completă ** 
Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact:
* În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor prezenta informaţiile de identificare echivalente.
** Completarea acestor câmpuri este obligatorie. 
Persoana de contact a solicitantului:
Adresa completă 
Satul 
Adresa de corespondenţă a solicitantului:
Adresa completă 
Satul 
Judeţul/Sectorul  
Codul numeric personal ** 
Pagină de internet 
Anexa2
1
I. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta*:
E-mail 
II. Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze şi data estimativă a începerii activităţii (data la care se va naşte dreptul de a furniza tipurile de reţele sau de servicii respective)
 
Tipurile de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice pe care solicitantul  intenţionează să le furnizeze 
III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare:
certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie*;
 
certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial în copie*;
numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenţei în relaţia cu ANCOM;
numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, precum şi actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice ori, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relaţia cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente, în copie;
fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor. 
Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului
Data estimativă
(|z.z.|l.l.|a.a.a.a.|)
audiovizuale liniare către utilizatorii finali
dovada calităţii de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie*;
2
B.  Servicii  de comunicaţii  electronice destinate publicului
A. Reţele publice de comunicaţii  electronice
IV. Solicitantul îşi exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor
de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice:
* În cazul solicitanţilor persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislaţia din statul membru de origine conţinând informaţii echivalente, în copie; 
suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislaţia din statul de origine conţinând informaţii echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societăţii -mamă, în copie;   
Numele/Denumirea:  
Telefon:  
E-mail:  
Pagina de internet:  
A. REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
Satul
Oraşul/Comuna
Domiciliul/Sediul: Judeţul  
Semnătura  reprezentantului  şi ştampila 
Fax: 
Adresa completă
Generaţii:
Anexa nr.3
FIŞĂ  DE  DESCRIERE A REŢELELOR  ŞI  SERVICIILOR
(anexă la NOTIFICARE)
3
Destinaţie:
                ,DVB-C/
Mx, IPTV, etc.
Generaţii/Destinaţie:
B1. Servicii de telefonie destinate publicului
B. SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI
4
Modalitatea de accesare a  serviciului 
Destinaţie:
Modalitatea de accesare a  serviciului: 
Tipuri de servicii de  transport apeluri: 
B2. Servicii de linii închiriate
Tipul conexiunilor de acces: 
Modalitatea de furnizare a
serviciului:
B3. Servicii de transmisiuni de date
Tipuri de acces: 
B4. Servicii de acces la internet
Modalităţi de conectare a  utilizatorilor
Reţelele prin care vor fi  furnizate serviciile: 
Tipuri de servicii:
Utilizări:
B6. Alte servicii de comunicaţii electronice
Descriere/Alte informaţii relevante: 
5
B5. Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali
DVB-C/Mx, IPTV, etc.
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