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CEDAREA LICENŢEI DE EMISIE 
 
I. Temei legal 

a) Articolul 66 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) Capitolul IV – „Cedarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio” din Decizia 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe 
audiovizuale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
II. Documente necesare 

a) cerere1, 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; 
iv. semnătura reprezentantului/reprezentanților legal/legali și ștampila cedentului (în 

cazul în care în evidențele oficiului registrului comerțului figurează mai mulți 
reprezentanți legali ai persoanei juridice în cauză, pentru exprimarea unei voințe 
valabile sunt necesare semnăturile tuturor acestora ori se poate delega, în baza 
unui mandat expres al persoanei juridice, o persoană împuternicită să efectueze 
toate demersurile impuse de cedarea licenței de emisie). 

b) angajamentul cesionarului, în original, cu privire la asumarea tuturor obligațiilor 
cuprinse în licența de emisie, semnat de reprezentantul/reprezentanții legal/legali și 
purtând ștampila cesionarului; 

c) certificatul constatator al cesionarului, în original, emis de Oficiul Registrului 
Comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii și 
care conține cel puțin date de identificare și mențiuni referitoare la insolvență, 
reorganizare judiciară sau faliment2;  

d) licența audiovizuală a cesionarului, în copie, eliberată de Consiliului Naţional al 
Audiovizualului3; 

e) certificatul fiscal al cedentului, în copie eliberat de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice din cadrul localităţii unde cedentul îşi are 
sediul. 

 
III. Informaţii suplimentare  

În situația în care informațiile furnizate nu sunt suficiente, ANCOM poate solicita cedentului 
sau cesionarului informații suplimentare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii 
cererii. 
 
 

                                                           
1 În cazul în care termenul de valabilitate al licenţei de emisie se împlineşte în anul manifestării de voinţă cu privire la 
cedarea acesteia cererea poate fi depusă cel mai târziu cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a 
licenței 
2 OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI – BUCUREŞTI, bd. Unirii nr. 74, sector 3 , tronson 2+3, 

bl. J3B, tel. centrala: 021/316.08.17; 316.08.18; 316.08.24; 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 
3 CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI – bd. Libertății nr.14, sector 5, cod 050706, București, tel: +40 

(0)21 305 5350, fax: +40 (0)21 305 5354/56, program de lucru cu publicul: 9:00 – 17:00 
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IV. Emiterea acordului prealabil 

Termenul de analiză şi răspuns pentru emiterea acordului prealabil este de 30 de zile 
calendaristice de la depunerea cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate, după caz. 

Acordul prealabil emis are un termen de valabilitate de 30 de zile, ANCOM putând 
stabili prin acord anumite condiții în care poate fi încheiat acordul de cesiune între părţi. 
 
V. Refuzul emiterii acordului prealabil 

ANCOM va refuza emiterea acordului prealabil dacă: 
a) cesionarul nu a preluat și licența audiovizuală analogică; 
b) cedentul ori cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului 

pentru alte licențe acordate anterior, precum și eventuale creanțe accesorii aferente 
acestuia4; 

c) împotriva cesionarului a fost pronunțată o hotărâre definitivă și irevocabilă privind 
intrarea în faliment; 

d) cesionarul este în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare. 
 
VI. Modificarea licenţei de emisie 

Ulterior obținerii acordului prealabil, cesionarul va completa și transmite la sediul central al 
ANCOM, în perioada de valabilitate a acordului prealabil, o cerere5 (în original) prin care solicită 
modificarea licenței. 

Cererea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de un exemplar original al acordului de cesiune 
dintre părţi, încheiat în formă autentică. 

Acordul de cesiune dintre părţi va conține exclusiv mențiuni referitoare la: 
i. atributele de identificare legală ale părților (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 de emisie cedate; 
iii. data încheierii acordului de cesiune, semnăturile reprezentanților legali ai 

cedentului, respectiv ai cesionarului, persoanele împuternicite să le reprezinte și 
limitele împuternicirilor acordate, dacă este cazul. 

 
VII. Sancţiuni 

a) acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea punctului VI nu va fi luat în considerare; 
b) nerespectarea termenului de depunere a cererii de modificare a licenţei de emisie în 

interiorul termenului de valabilitate al acordului prealabil – 30 de zile de la obţinere –
atrage invalidarea acordului prealabil acordat de ANCOM. 

 
VIII. Acordarea licenţei de emisie cesionarului 

Termenul de analiză şi răspuns al ANCOM este de 30 de zile de la data transmiterii cererii 
de modificare a licenței de emisie, document ce va fi însoțit, obligatoriu, de un exemplarul original 
al acordului de cesiune încheiat cu respectarea condițiilor stabilite de ANCOM. 
 
IX. Prelungirea licenţei de emisie 

În cazul în care cesionarul intenționează să solicite, în momentul iniţierii procedurii de 
cedare a drepturilor și prelungirea termenului de valabilitate a licenței cesionate, acesta poate face 
mențiuni despre această situație în cadrul dosarului transmis pentru cesionarea licenței de emisie, 
cu respectarea, în același timp, a prevederilor art. 10 alin. (2), precum şi a art. 15 alin. (2) şi alin. 
(4) din Decizia nr. 629/2010. 
 
IX. Dispoziţii finale 

Ulterior primirii documentelor menţionate în cadrul punctului VI, ACOM va emite o decizie 
de revocare a dreptului de utilizare a frecvențelor radio conferite prin licența de emisie cedată și va 
acorda cesionarului licența de emisie și autorizația tehnică aferentă. 

                                                           
4 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. 
5 Conţinutul cadru poate fi identificat pe pagina de internet a ANCOM. 
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În cuprinsul licenței de emisie a cesionarului se păstrează termenul de valabilitate inițial al 
licenței cedate. Excepţia de la regulă o constituie termenele de valabilitate ale licențelor de emisie 
acordate pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale de televiziune, pe cale radio 
terestră, în sistem analogic, termene ce trebuie să se circumscrie dispoziţiilor Hotărârea Guvernului 
nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la 
cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, cu 
modificările ulterioare. 

 
X. 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. 
629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale. 

 
 

 


