
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

Nr.  Contravenţie Sancţiune Cui se aplică Cine sancţionează Temei legal  

Sancţiunile menţionate mai jos pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. 

1 

netransmiterea unei copii a condiţiilor de 
acces stabilite iniţial şi, dacă este cazul, a 
oricăror modificări/completări ale acestor 

condiţii 

amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei  

entităţilor publice  sau  
titularilor dreptului de 

concesiune, de închiriere sau 
de folosinţă cu titlu gratuit 

ANCOM  art. 7  alin (1) şi 
art.33 (1) lit.a)  

2 

nepublicarea pe pagina proprie de internet a 
contractului sau a hotărârii judecătoreşti, după 
caz privind exercitarea dreptului de acces pe 

proprietatea publică 

amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei 

entităţilor publice sau titularilor 
dreptului de concesiune, de 
închiriere sau de folosinţă cu 

titlu gratuit   

ANCOM  
art.13 (5),  art.14 
(5) şi art.33 (1) 

lit.b) 

3 

netransmiterea către ANCOM a copiilor de pe 
contractele sau hotărârile judecătoreşti  privind 
exercitarea dreptului de acces pe proprietatea 

publică 

amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei furnizorilor de reţele de 
comunicaţii electronice ANCOM  

art.13 (6),  art.14 
(6) şi art.33 (1) 

lit.b) 

4 
nerespectarea obligaţiilor sau a condiţiilor 
impuse de ANCOM cu privire la utilizarea 

partajată a infrastructurii  

amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei sau, 
în cazul unor încălcări repetate, în cuantum 

de până la 5% din cifra de afaceri pentru 
societăţile comerciale cu o cifră de afaceri 

de peste 5.000.000 lei 

 persoanelor care deţin sau 
controlează elemente de 
infrastructură, precum şi 
furnizorilor de reţele de 
comunicaţii electronice 

ANCOM  art.21, 22  şi  
art.33 (2) lit.a) 

5 

netransmiterea către ANCOM, în mod corect, 
complet şi în termenul precizat, a informaţiilor 
solicitate cu privire la aplicarea prevederilor 

legale privind utilizarea partajată a 
infrastructurii 

amendă administrativă în cuantum de până 
la 30.000 lei pe fiecare zi de întârziere, 
ANCOM stabilind şi data de la care se 

calculează amenda  

furnizorilor de reţele de 
comunicaţii electronice/ 

persoanelor care deţin sau 
controlează elemente de 

infrastructură 

ANCOM  art.35 (1), (2),  
(3) şi (5) 

6 

neaducerea în starea iniţială a proprietăţii 
afectate de realizarea lucrărilor de acces sau  
necompensarea cheltuielilor determinate de 

aducerea în starea iniţială a proprietăţii 
afectate,  dacă părţile au agreat o astfel de 

măsură prin contractul încheiat  

amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei furnizorilor de reţele de 
comunicaţii electronice 

 Inspectoratul de Stat 
în Construcţii 

art.16 (3) şi 
art.33 (1) lit.c) 

Contravenţiile prevăzute la art. 33 alin.(1), lit.d)-i) se constată şi se sancţionează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, după intrarea în vigoare a normelor 
tehnice menţionate la secţiunea Măsuri de construire a reţelelor.  

 

http://www.ancom.org.ro/utilizatori_4953
http://www.ancom.org.ro/industrie_4941

