
 

Entităţile publice şi titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit a unui imobil proprietate 
publică/privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 

Contractele şi condiţiile de acces pe proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale 

Nr.  Acţiune  
Solicitant 

(De la) 
Respondent  

(Către) 
Informaţii suplimentare Termen 

Temei 
legal  

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii de acces: 

a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări. Dacă un alt 
furnizor de reţele de comunicaţii electronice a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăţi, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod 
permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări; 

b) efectuarea lucrărilor de acces nu contravine cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor 
privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice; 

c) să existe acordul proprietarului/administratorului bunului altuia*/concesionarului/locatarului/comodatarului sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre 
judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi. 

art.5 

1 

transmiterea unei 
solicitări privind 
încheierea unui 

contract de acces pe 
proprietatea privată 

furnizorii de reţele 
publice de 
comunicaţii 
electronice  

proprietarul/administratorul 
bunului 

altuia/concesionarul/locatarul/co
modatarul 

Solicitarea va conţine în mod obligatoriu: 
a) datele de identificare şi de contact ale 

furnizorului care intenţionează să realizeze 
lucrările de acces pe proprietăţi; 

b) descrierea elementelor de reţea şi de 
infrastructură ce urmează a fi amplasate pe 
respectiva proprietate; 

c) durata estimativă a realizării lucrărilor; 

d) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile 
furnizorului pe proprietatea privată, pentru 
întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi 
de infrastructură ce urmează a fi amplasate. 

Aceasta solicitare se transmite şi pentru accesul în 
spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu 
mai multe locuinţe (de exemplu, blocuri de 
locuinţe), inclusiv în ceea ce priveşte fixarea 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor 
elemente de infrastructură necesare susţinerii 
acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.  
Titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau 
de folosinţă cu titlu gratuit a imobilelor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale pot acorda dreptul de acces numai dacă 
au fost împuterniciţi în acest scop, prin actele prin 
care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de 
închiriere, după caz. 

  art.12  

2 

încheierea 
contractului de 

acces pe 
proprietatea privată 

sau pronunţarea 
unei hotărâri 

judecătoreşti ce ţine 
loc de contract, după 

caz  

furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice 
şi  

proprietarul/administratorul bunului 
altuia/concesionarul/locatarul/comodatarul 

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
trebuie să încheie un contract de acces pe 
proprietatea privată, în formă autentică, cu 
proprietarul/administratorul bunului 
altuia/concesionarul/locatarul/comodatarul 
imobilului proprietate privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea 
condiţiilor de acces prevăzute la art.5. 
 
Atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ 
aceste condiţii, proprietarul/administratorul bunului 
altuia/concesionarul/locatarul/comodatarul nu se 
pot opune exercitării dreptului de acces decât din 
motive temeinic justificate, chiar dacă există o 
convenţie contrară. 
 
Condiţiile stabilite prin contractul de acces pe 
proprietatea privată, inclusiv în ceea ce priveşte 
tariful, trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi 
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.  
 
În situaţia în care un astfel de contract nu se poate 
încheia în termen de 2 luni de la data primirii cererii 
de acces pe proprietatea privată, furnizorul se 
poate adresa instanţei competente. 
 
În cazul în care cererea este găsită întemeiată, 
instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de 
contract între părţi şi care poate fi atacată cu 
recurs. 

maximum 2 luni 
de la data primirii 
cererii de acces 
pe proprietatea 
privată sau de la 
refuzul de 
acordare a 
dreptului de acces

art. 13 (1-4), 
art. 14 (1) 

3 

 elaborarea şi 
publicarea 

contractului- 
standard de acces 

pe proprietatea 
privată 

ANCOM 

ANCOM va elabora şi publica contractul-standard 
de acces pe proprietatea privată în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor 
publice de comunicaţii electronice ori a elementelor 
de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

6 luni de la data 
intrării în vigoare 
a Legii 
nr.154/2012  

art.13 (10) 

Pentru informaţii despre efectuarea lucrărilor de instalare şi de reaşezare a reţelelor de comunicaţii electronice pe proprietatea privată a  statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, vă rugăm să accesaţi secţiunea dedicată.  

 *Administrator al bunului altuia - Persoana care este împuternicită, prin legat sau convenţie, cu administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a 
unui patrimoniu care nu îi aparţine are calitatea de administrator al bunurilor altuia (art. 792 din Codul civil). 

 

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/LEGE_2012_154.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/LEGE_2012_154.pdf
http://80.96.175.14/uploads/articles/file/1Legea%20infrastructurii/Autoritati%20publice%20subsectiunea%204.pdf

