
 
 

DEŢINĂTORI DE INFRASTRUCTURĂ 

Nr.  Acţiune  
Solicitant 

(De la) 
Respondent  

(Către) 
Informaţii suplimentare   Termen  Temei legal  

Partajarea infrastructurii  

1 
negocierea unui acord de utilizare 

partajată a infrastructurii 

furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi persoanele 
care deţin sau controlează elemente 

de infrastructură 

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
au dreptul de a negocia cu persoanele care 
deţin sau controlează elemente de 
infrastructură acorduri de utilizare partajată a 
infrastructurii. 
 
În cazul în care nu se ajunge la un acord în 
termenul specificat sau în cazul refuzului de 
negociere, oricare dintre părţi se poate adresa 
ANCOM.  
 
Condiţiile stabilite prin acest acord, inclusiv în 
ceea ce priveşte tariful, trebuie să fie 
nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele 
de comunicaţii electronice.  

2 luni de la data 
primirii unei solicitări 
ferme de negociere 

art.20 (1) şi (2) 
art.13 (4) 

2 
impunerea obligaţiei de partajare a 
infrastructurii şi stabilirea de condiţii 

şi criterii de partajare 
ANCOM 

persoanele care 
deţin sau 

controlează 
elemente de 
infrastructură 

ANCOM poate impune unei persoane care 
deţine sau controlează elemente de 
infrastructură obligaţia de a permite unui 
furnizor de reţele de comunicaţii electronice 
utilizarea elementelor de infrastructura, în 
următoarele situaţii: 

a) dacă este posibil din punct de vedere 
tehnic şi fezabil economic, cu 
respectarea principiului proporţionalităţii, 

b) în vederea protecţiei mediului, a igienei 
şi a sănătăţii publice/ordinii publice sau 
pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice 
de urbanism sau de amenajare a 
teritoriului, atunci când este necesar.  

 
În acest caz, ANCOM stabileşte şi condiţiile în 
care se realizează utilizarea partajată a 
infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a 
costurilor.  

  art.21  

3 

impunerea obligaţiei de a negocia 
utilizarea partajată a infrastructurii, 
precum şi de a aduce la cunoştinţa 
oricărui solicitant condiţiile în care 

se poate realiza aceasta 

ANCOM 

persoanele care 
deţin sau 

controlează 
elemente de 
infrastructură 

În cazuri bine justificate, având în vedere aria 
de acoperire a elementelor de infrastructură şi 
disponibilitatea unor elemente similare în 
anumite zone, ANCOM poate impune unei 
persoane care deţine sau controlează 
elemente de infrastructură obligaţia de a 
negocia utilizarea partajată a infrastructurii, 
precum şi de a aduce la cunoştinţa oricărui 
solicitant condiţiile în care se poate realiza 
aceasta. 

  art.22 (1) 

4 
impunerea obligaţiei de partajare a 

cablajelor din clădiri  
ANCOM 

persoanele care 
deţin sau 

controlează 
elemente de 
infrastructură 

Acolo unde duplicarea elementelor de 
infrastructură este ineficientă din punct de 
vedere economic sau imposibilă fizic, 
ANCOM poate impune unui furnizor de reţele 
de comunicaţii electronice ori proprietarului 
infrastructurii obligaţia de a permite altor 
furnizori de reţele de comunicaţii electronice 
să utilizeze în mod partajat cablajele instalate 
în clădiri sau până la primul punct de 
concentrare ori de distribuţie a reţelei din 
afara clădirii. 
 
În această situaţie, ANCOM stabileşte şi 
condiţiile în care se realizează utilizarea 
partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de 
partajare a costurilor, ţinându-se seama de 
riscul implicat de realizarea investiţiei iniţiale. 

  art.22 (2), (3) 

5 
Impunerea obligaţiei şi a condiţiilor în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, în condiţiile art. 21 şi 22, se stabileşte prin decizie a 
preşedintelui ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzută. 

art.23 

În funcţie de natura dreptului de proprietate (publică/privată), deţinătorilor de infrastructura le sunt aplicabile şi informaţiile de la: 
Contracte, tarife şi condiţii de acces pe proprietatea publică. 
Contracte şi condiţii de acces pe proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 
Proprietari/Asociaţii de proprietari. 

 

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/LEGE_2012_154.pdf
http://80.96.175.14/uploads/articles/file/1Legea%20infrastructurii/Furnizori%20subsectiunea%201.pdf
http://80.96.175.14/uploads/articles/file/1Legea%20infrastructurii/Autoritati%20publice%20subsectiunea%202.pdf
http://80.96.175.14/uploads/articles/file/1Legea%20infrastructurii/Asociatii%20de%20proprietari%20subsectiunea%201.pdf

