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În temeiul Decretului preşedintelui României nr. 509/2009 privind numirea preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 11 alin. (1) şi 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, 

În temeiul prevederilor art. 58 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 
13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013,  

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (3) și ale art. 9¹ alin. (1) lit. b) și alin. (4)-(6) din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) și (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor 
date statistice de către furnizorii de servicii poştale, cu modificările ulterioare, 

Având în vedere faptul că societatea MACHT MANAGEMENT COMPANY S.R.L. nu a 
respectat obligația impusă, în temeiul art. 50 alin. (3) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 
13/2013, coroborat cu dispozițiile art. 3 alin. (1) și (3) din Decizia preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 127/2009, respectiv nu a 
transmis valorile indicatorilor aferenți furnizării serviciilor poștale prestate în cursul anului 2013,  

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 
REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 
emite prezenta: 

DECIZIE 
 
 Art. 1. – (1) Se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, dreptul societății MACHT 
MANAGEMENT COMPANY S.R.L., cu sediul în Str. Nicolae Racotă, nr.5, Corp A, Parter, Apt.2, Sector 
1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, cod unic de înregistrare 30525010, de a 
furniza toate categoriile de servicii poştale indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr.SC-
DEASRN 19265/12.08.2013 pentru netransmiterea informațiilor prevăzute de art. 3 alin. (1) din 
Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
127/2009, stabilite de către ANCOM în conformitate cu art. 50 alin.(3) din Ordonanţa de urgență 
a Guvernului nr. 13/2013. 
 (2) Prevederile alin. (1) produc efecte de la data comunicării prezentei decizii. 
 

Art. 2. – Pe perioada suspendării dreptului de a furniza servicii poştale potrivit art. 1, 
MACHT MANAGEMENT COMPANY S.R.L. are obligaţiile prevăzute de autorizaţia generală şi de alte 
prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de servicii poştale.  

 
Art. 3. – (1) Se retrage dreptul societății MACHT MANAGEMENT COMPANY S.R.L. de a 

furniza toate categoriile de servicii poştale indicate în certificatul-tip înregistrat la ANCOM cu nr. 
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SC-DEASRN 19265/12.08.2013, în cazul în care în interiorul termenului prevăzut la art. 1 alin .(1) 
din prezenta decizie, aceasta nu elimină cauzele care au determinat dispunerea măsurii 
suspendării. 

(2) Prevederile alin. (1) produc efecte începând cu a cincea zi lucrătoare de la data împlinirii 
termenului de suspendare prevăzut la art. 1 alin .(1) din prezenta decizie. 

 
Art. 4. - Prezenta decizie se comunică MACHT MANAGEMENT COMPANY S.R.L. şi se publică 

pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
  

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