CEDAREA
LICENŢEI DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO
PENTRU FURNIZAREA DE REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

I. Temei legal
a) Articolul 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile
electronice, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările
şi completările ulterioare (Ordonanţa-cadru1);
b) Articolul 23 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;

II. Condiții cumulative
Cesionarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele
publice de comunicații electronice se poate efectua cu respectarea în mod obligatoriu a următoarelor
condiții cumulative:
a) cesionarul să fie autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în condițiile Ordonanței-cadru şi ale Deciziei președin-

telui Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr.
987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor şi a serviciilor
de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare;

b) cesionarul să își asume toate obligațiile care decurg din licența de utilizare a frecvenţelor
radio;
c) respectarea condițiilor prevăzute în licență cu privire la cesionarea acesteia;
d) acordul prealabil al ANCOM.
Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio poate fi cesionat şi parţial în cazul benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 2 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/20152.

III. Documente necesare
a) cererea titularului licenței, în original, care va cuprinde:
i. datele de identificare ale cedentului;
ii. datele de identificare ale cesionarului;
iii. datele de identificare ale licenței ce urmează a fi cedată;
1
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Conţinutul Ordonanţei-cadru poate fi identificat pe pagina de internet a ANCOM.
Conținutul Deciziei președintelui ANCOM nr. 353/2015 poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM.
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iv. numele, prenumele și semnătura reprezentantului/reprezentanților legal/legali.
b) angajamentul cesionarului, în original, cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în licență, semnat de reprezentantul/reprezentanții legal/legali;
c) certificatul constatator3 al cesionarului, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, şi care să
conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori şi mențiuni
referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice,
sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condițiile legii;
d) certificatul de înregistrare fiscală şi/sau certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor şi fundațiilor sau în Registrul federațiilor, în cazul asociațiilor sau fundațiilor, în
copie;
e) certificatul de înregistrare fiscală, în cazul instituţiilor publice, în copie ;
f) certificatul de înregistrare fiscală și actul de înființare, cu toate modificările şi
completările ulterioare, în copie, în cazul societății fără personalitate juridică;
g) copia actului de identitate în cazul persoanei fizice autorizate;
h) documente echivalente celor solicitate persoanelor române, în traducere legalizată în
limba română şi cu respectarea cerințelor privind utilizarea actelor oficiale care au fost
întocmite pe teritoriul altui stat în cazul solicitantului persoană străină;

IV. Informații suplimentare
ANCOM va analiza dacă cesionarul îndeplinește condițiile de acordare a drepturilor de utilizare
a frecvenţelor radio, dacă se păstrează destinația de folosinţă a frecvenţelor radio care fac obiectul
cesiunii, precum şi dacă prin cesiune se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurența și
poate solicita cedentului sau cesionarului informații suplimentare în cazul în care informațiile furnizate nu sunt suficiente ori în cazul în care este necesară o analiză a efectelor asupra concurenţei în
domeniul comunicațiilor electronice.

V. Emitere acord prealabil
Termenul de analiză şi răspuns pentru emiterea acordului prealabil este de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM,
după caz. Prin acordul prealabil, ANCOM poate stabili anumite condiții în care poate fi încheiat acordul de cesiune, astfel încât să se asigure respectarea cerințelor legale.
În cazul în care cesiunea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul de răspuns poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiţia înștiințării părţilor implicate.
Acordul prealabil va include termenul în cadrul căruia cesionarul trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile legale, cererea de modificare a LUF, în sensul includerii în textul LUF a
datelor sale de identificare sau, după caz, cererea de acordare a LUF, în situaţia cesiunii parţiale a
drepturilor de utilizare.

VI. Refuzul emiterii acordului prealabil
ANCOM va refuza emiterea acordului prealabil dacă:
a) documentația depusă nu îndeplinește cerințele legale;
b) cesionarul nu este autorizat în condițiile Ordonanţei-cadru;
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Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3 , tronson 2+3, bl. J3B, Tel. centrala:
021/316.08.17; 021/316.08.18; 021/316.08.24; 021/316.08.26, Telefon direct secretariat conducere: tel. 021/316.08.04,
fax: 021/316.08.03; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri – 8:00-16:00 sau de către oficiile teritoriale care funcționează
pe lângă fiecare tribunal.
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c) în urma cesiunii drepturilor de utilizare se schimbă destinația de folosinţă a frecvenţelor
radio care fac obiectul licenţei;
d) titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului, stabilit
de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa-cadru, aferent
drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum şi accesoriile aferente acestuia, dacă este
cazul4;
e) în urma cedării drepturilor de utilizare se restrânge, se împiedică sau se denaturează
concurența;
f) împotriva cesionarului a fost pronunțată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;
g) cesionarul se află în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare;
h) cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru
frecvenţele radio alocate/asignate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa-cadru, precum şi eventuale accesorii aferente tarifului;
i) drepturile de utilizare ce urmează a fi cesionate se află în banda ori benzi de frecvenţe
radio care se află într-un proces de reorganizare a utilizării spectrului radio;
j) cesionarul nu îndeplinește condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a
drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

VII. Cerere modificare/acordare licență
Ulterior obținerii acordului prealabil, cesionarul va completa și transmite către ANCOM, în
perioada de valabilitate a acordului prealabil, o cerere (în original) prin care solicită modificarea
licenței sau, după caz, acordarea licenței, în situaţia cesiunii parţiale a drepturilor de utilizare.
Cererea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de un exemplar al acordului de cesiune dintre părți,
încheiat în formă autentică.
Acordul de cesiune al licenței încheiat între părți va conține cel puțin mențiuni referitoare la:
i. atributele de identificare legală ale părților (spre exemplu: denumire/nume, număr
de înregistrare la oficiul registrului comerțului, cod unic de înregistrare, sediul social);
ii. obiectul acordului de cesiune, cu identificarea exactă a licenței şi a drepturilor de
utilizare cesionate;
iii. persoanele împuternicite să le reprezinte şi limitele împuternicirilor acordate;
iv. data încheierii acordului de cesiune, semnăturile reprezentanților legali ai părților,
în condițiile legii, sau a persoanelor împuternicite să le reprezinte, dacă este cazul.

VIII. Sancțiuni
a) acordul de cesiune încheiat în formă autentică cu nerespectarea prevederilor punctului II
este nul de drept;
b) acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea punctului VII nu va fi luat în considerare;
c) nerespectarea termenului de depunere a cererii de modificare/acordare a licenţei în interiorul termenului de valabilitate al acordului prealabil, atrage invalidarea acordului prealabil acordat de ANCOM.

IX. Modificarea/acordarea licenţei
Termenul de analiză şi răspuns al ANCOM este de 30 de zile de la data transmiterii cererii de
modificare/acordare a licenței.
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În situația existenței mai multor obligații fiscale către ANCOM, dispozițiile Codului de procedură fiscală cu privire la ordinea
stingerii obligațiilor de plată se aplică în mod corespunzător.
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În cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea prevederilor punctului VII,
ANCOM emite cedentului, în situaţia cesiunii drepturilor în integralitatea lor, o decizie de revocare a
drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio cesionate şi modifică licența în favoarea cesionarului. În
același termen, în situaţia cesiunii parţiale a drepturilor de utilizare, ANCOM va emite cedentului o
licență modificată, iar cesionarului, o licență nouă.

X. Refuzul emiterii licenței
Emiterea licenței va fi refuzată în cazul în care părțile se află în una dintre situațiile menționate
la punctul VI lit. d), f), g) sau h).

XI. Dispoziţii finale
În cuprinsul licenței cesionate se păstrează data expirării din licența aparținând cedentului,
precum şi obligațiile corelative drepturilor inițiale, în integralitatea lor.

XII. Aprobare tacită
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării
tacite, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, acordul prealabil emis de ANCOM este supus aprobării tacite. Astfel, acordul prealabil se
consideră acordat, în cazul în care ANCOM nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege,
cu condiţia depunerii unei cereri şi a documentaţiei complete prevăzute în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015.
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