
 

FURNIZORI DE REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE 

A. Contractele, tarifele şi condiţiile de acces pe proprietatea publică 

 
Condiţii de acces pe proprietatea publică. Soluţionarea cererilor de acces 

Nr.  Acţiune  
Solicitant 

(De la) 
Respondent  

(Către) 
Informaţii suplimentare   Termen Temei legal  

Furnizorii de reţele de comunicaţii au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-
edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi şi piloni, păduri şi terenuri agricole dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză; 

b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii 
ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, 
deasupra, în sau sub imobilele în cauză. 

art. 4 

1 

publicarea condiţiilor de acces pe 
proprietatea publică şi a 

documentelor pe care solicitantul 
trebuie să le prezinte în vederea 

dovedirii îndeplinirii acestor condiţii 

entităţile publice* sau titularii dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 

titlu gratuit 

Atunci când primesc prima cerere de acces** 
pe proprietate publică, entităţile 
publice/titularii au obligaţia să pună la 
dispoziţia tuturor celor interesaţi aceste 
informaţii, pe pagina proprie de internet sau 
prin afişare la sediul lor. 
 
Titularii dreptului de concesiune, de închiriere 
sau de folosinţă cu titlu gratuit a imobilelor 
proprietate publică pot acorda dreptul de 
acces numai dacă au fost împuterniciţi în 
acest scop, prin actele prin care li s-a acordat 
dreptul de concesiune, închiriere sau de 
folosinţă cu titlu gratuit, după caz.  

30 de zile de la data 
primirii primei cereri de 
acces pe proprietate 

publică 

art.6 (1) şi (4) 

2 

accesul la infrastructura realizată 
cu participarea sau sprijinul 

autorităţilor publice centrale ori 
locale sau finanţate, total sau 

parţial, din fonduri publice   

autorităţile publice 
centrale ori locale 

ANCOM 

În cazul acestor proiecte, furnizorii de reţele 
de comunicaţii electronice beneficiază de 
acces deschis la această infrastructură 
pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, cu 
respectarea principiilor nediscriminării, 
proporţionalităţii şi obiectivităţii. 
 
Autorităţile publice au obligaţia de a solicita 
ANCOM avizul conform pentru condiţiile 
tehnice şi economice în care se realizează 
accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii 
electronice la infrastructură în cazul acestor 
proiecte. ANCOM poate solicita modificarea 
sau completarea condiţiilor propuse. 
 
Implementarea acestor proiecte de 
infrastructură fără avizul conform al ANCOM 
sau instituirea unor drepturi speciale sau 
exclusive pentru instalarea ori furnizarea de 
reţele de comunicaţii electronice poate fi 
atacată de orice persoană interesată în 
instanţa de contencios administrativ 
competentă. 

 pentru solicitarea 
avizului conform al 

ANCOM - 30 de zile 
de la data intrării în 
vigoare a prezentei 

legi, atunci când 
aceste proiecte sunt 
realizate sau în curs 

de realizare 

art.10 şi 
art.37 (3) 

3 
 modificarea/completarea 

condiţiilor de acces stabilite iniţial, 
dacă este cazul 

entităţile publice sau titularii dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 

titlu gratuit 

Entităţile publice/titularii au obligaţia de a 
publica proiectul modificării sau completării.  

cu cel puţin 30 de zile 
înaintea datei adoptării 

proiectului 
art. 6 (7) 

4 

crearea, actualizarea şi publicarea 
unei baze de date cu condiţiile de 
acces pe proprietatea publică şi 

entităţile responsabile cu 
acordarea dreptului de acces 

ANCOM 

Entităţile publice/titularii trebuie să transmită 
ANCOM copii ale condiţiilor de acces stabilite 
şi, dacă este cazul, ale oricăror modificări 
sau completări ale acestora. ANCOM va 
include aceste informaţii în baza de date 
menţionată.  

 art. 7(1) şi (2)  

5 

transmiterea cererii de acces pe 
proprietatea publică, însoţită de 

toate documentele solicitate care 
arată îndeplinirea condiţiilor de 

acces 

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

entităţile publice sau 
titularii dreptului de 

concesiune, de 
închiriere sau de 

folosinţă cu titlu gratuit

În cazul în care entitatea sesizată nu este 
împuternicită să soluţioneze o astfel de 
cerere, aceasta va transmite cererea, însoţită 
de o propunere motivată, titularului dreptului 
de administrare, stabilit prin lege sau prin act 
juridic.  

  art. 8 (1) 
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6 
analiza îndeplinirii condiţiilor de 
acces şi comunicarea soluţiei, 

motivată 

entităţile publice sau 
titularii dreptului de 

concesiune, de 
închiriere sau de 

folosinţă cu titlu gratuit

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

Entitatea competentă să soluţioneze cererea 
va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces, 
urmând a comunica solicitantului soluţia 
motivată. 
 
Cererea de acces pe proprietatea publică la 
care nu s-a răspuns în termenul specificat se 
consideră aprobată tacit. 
 
Totuşi, această cerere nu se poate considera 
ca fiind aprobată tacit în cazul în care nu au 
fost publicate condiţiile în care se exercită 
accesul pe proprietatea publică.  

30 de zile de la data 
primirii cererii şi a 
documentelor care 
atestă îndeplinirea 

condiţiilor de acces; 
 

în cazul în care este 
vorba despre  prima 

cerere de acces, 
termenul este de  

30 de zile de la data 
publicării condiţiilor de 
acces, fără a depăşi 
60 de zile de la data 
transmiterii cererii.  

art. 8 (3)  
şi (4) 

7 
solicitarea completării cererii de 

acces, dacă este cazul 

entităţile publice sau 
titularii dreptului de 

concesiune, de 
închiriere sau de 

folosinţă cu titlu gratuit

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

În cazul în care cererea transmisă de furnizor 
este incompletă, entitatea competentă va 
solicita completarea acesteia.   

10 zile de la primirea 
cererii, termenul de 

răspuns 
prelungindu-se în mod 

corespunzător cu 
intervalul de timp în 
care furnizorul va 
completa cererea  

art. 8 (5) 

8 
refuzul cererii de acces pe 

proprietatea publică 

entităţile publice sau 
titularii dreptului de 

concesiune, de 
închiriere sau de 

folosinţă cu titlu gratuit

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

Acordarea accesului poate fi refuzată doar în 
cazuri obiective şi temeinic justificate. 
Motivele care au determinat respingerea 
cererii se comunică furnizorului. În acest caz, 
furnizorul se poate adresa instanţei 
competente, care poate pronunţa, după caz, 
o hotărâre care ţine loc de contract. 

30 de zile de la data 
primirii cererii şi a 
documentelor care 
atestă îndeplinirea 

condiţiilor de acces; 
în cazul în care este 
vorba despre  prima 

cerere de acces, 
termenul este de 30 de 

zile de la data 
publicării condiţiilor de 
acces, fără a depăşi 
60 de zile de la data 
transmiterii cererii.  

art. 8 (6) şi 
(10) 

Contracte de acces pe proprietatea publică.  
Hotărâri judecătoreşti ce ţin loc de contract. 

1 

transmiterea unei notificări privind 
data de la care vor începe lucrările 
de acces pe proprietatea publică 
(doar în cazul aprobării tacite)   

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

entităţile publice sau 
titularii dreptului de 

concesiune, de 
închiriere sau de 

folosinţă cu titlu gratuit

Cererea de acces pe proprietatea publică  la 
care nu s-a răspuns în termenele prevăzute 
anterior, după caz, se consideră aprobată 
tacit, urmând să fie semnat contractul de 
acces, cu respectarea condiţiilor de acces 
publicate. În acest caz, furnizorul trebuie să 
transmită o notificare privind data de la care 
urmează să înceapă efectuarea lucrărilor de 
acces pe imobilul respectiv, dată care nu 
poate fi mai devreme de 10 zile de la data 
transmiterii notificării, urmând ca de la 
aceeaşi dată să fie datorat şi tariful pentru  
acces. În acest caz, accesul se realizează în 
condiţiile stabilite de entitatea competentă. 
Dacă entitatea competentă nu a stabilit 
aceste condiţii, dispoziţiile privind aprobarea 
tacită nu sunt aplicabile.   

Notificarea se 
transmite cu cel puţin 
10 zile înainte de data 
de la care vor începe 
lucrările de acces pe 
proprietatea publică  

art. 8 (8) 



2 

încheierea unui contract de acces 
pe proprietatea publică sau 
pronunţarea unei hotărâri 

judecătoreşti care ţine locul 
acestui contract, după caz 

furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice şi entităţile publice sau titularii 

dreptului de concesiune, de închiriere sau de 
folosinţă cu titlu gratuit 

În vederea accesului pe proprietatea publică, 
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
trebuie să încheie un contract, în formă 
autentică, cu entităţile/titularii, cu respectarea 
condiţiilor de acces publicate. 
 
În situaţia în care un astfel de contract nu se 
poate încheia în termen de 2 luni de la data 
primirii de către entitate/titular a cererii de 
acces pe proprietatea publică ori în cazul 
refuzului de acordare a dreptului de acces, 
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.  
 
Clauzele ce interzic utilizarea partajată a 
infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive 
ori speciale pentru instalarea sau furnizarea 
de reţele de comunicaţii electronice pe 
proprietatea publică sunt nule de drept. 
 
Condiţiile stabilite prin contractul de acces pe 
proprietatea publică trebuie să fie 
nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de 
reţele de comunicaţii electronice. Dacă în 
urma negocierii, într-un contract se oferă 
condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele 
de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea 
ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în 
condiţiile de acces publicate sau prevăzute în 
contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele 
de comunicaţii electronice, atunci aceste 
condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, 
pe baze nediscriminatorii. 

maximum 2 luni de la 
data primirii cererii de  
acces pe proprietatea 

publică sau de la 
refuzul dreptului de 

acces 

art. 13 (1)-(4) 
şi (9) şi art. 
14 (1) şi (2) 

3 
publicarea contractului pe pagina 
proprie de internet sau a hotărârii 

judecătoreşti, după caz 

entităţile publice sau titularii dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 

titlu gratuit 

Entitatea/titularul are obligaţia de a publica, 
pe pagina proprie de internet, contractul de 
acces pe proprietatea publică sau hotărârea 
judecătorească, după caz. 

15 zile de la data 
încheierii contractului 

sau de la data 
rămânerii irevocabile a 
hotărârii judecătoreşti 

art. 13 (5)şi 
art.14 (5) 

4 

transmiterea unei copii a 
contractelor de acces pe 

proprietatea publică sau a 
hotărârilor judecătoreşti, după caz  

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice  
ANCOM 

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice trebuie să transmită ANCOM 
copii ale contractelor de acces pe 
proprietatea publică sau ale hotărârilor 
judecătoreşti, după caz. ANCOM va pune la 
dispoziţia oricărei persoane interesate aceste 
documente.  

  
art. 13 (6) 

şi  
art.14  (6)  

Pentru informaţii despre efectuarea lucrărilor de instalare şi de reaşezare a reţelelor de comunicaţii electronice pe proprietatea publică, vă rugăm să accesaţi 
secţiunea dedicată.  

Prevederi referitoare la tarifele privind accesul pe proprietatea publică 

Nu se pot stabili în sarcina furnizorilor impozite, taxe, tarife sau alte sume pentru accesul pe imobilele proprietate publică, suplimentar faţă de sumele ce rezultă din 
contractele de acces. 
 
La expirarea termenului de 6 luni de la publicarea condiţiilor de acces şi a tarifelor aferente, în situaţiile descrise la art.38 (1) şi (2), se abrogă dispoziţiile legale sau 
actele administrative prin care se solicită alte taxe/tarife/impozite şi orice alte sume sau contribuţii în vederea accesului pe proprietatea publică. 

art. 6 (5) şi 
art.40  

Dacă un furnizor de reţele de comunicaţii electronice instalează echipamente sau elemente de reţea pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură aflate 
pe imobilele proprietate publică, inclusiv pe drumuri, datorează tarife doar persoanei care deţine ori controlează elementele de infrastructură, în condiţiile 
stabilite cu aceasta. 

art. 6 (8)  

Condiţiile stabilite prin contractul de acces pe proprietatea publică trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. Dacă în 
urma negocierii, într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele 
prevăzute în condiţiile de acces publicate sau prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor fi 
oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii. 

art. 13 (3) şi 
(4)  

  

  

http://www.ancom.org.ro/industrie_4942
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/LEGE_2012_154.pdf
http://80.96.175.14/uploads/articles/file/1Legea%20infrastructurii/Furnizori%20subsectiunea%204.pdf


B. Măsuri tranzitorii - informaţii despre efectele Legii nr.154/2012 asupra lucrărilor de acces realizate până la data intrării în vigoare a acesteia sau 
asupra cererilor de acces depuse până la aceeaşi dată 

1 

publicarea condiţiilor (inclusiv 
tarifele) în care se realizează 

accesul pe proprietatea publică în 
cazul lucrărilor de acces realizate 

sau în cazul cererilor de acces 
depuse până la data intrării în 
vigoare a Legii nr.154/2012 

entităţile publice sau titularii dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 

titlu gratuit 

În cazul în care asupra unor imobile 
proprietate publică au fost realizate lucrări de 
acces ori s-a solicitat accesul în vederea 
realizării unor astfel de lucrări, înainte de 
intrarea în vigoare a Legii nr.154/2012, 
entităţile/titularii au obligaţia de a publica 
condiţiile, inclusiv tarifele, în care se 
realizează accesul. 
 
În cazul nerespectării obligaţiei de publicare 
a condiţiilor de acces, precum şi în cazul 
stabilirii unor condiţii de acces, tarife ori 
obligaţii cu nerespectarea prevederilor Legii 
nr.154/2012, ANCOM sau orice persoană 
interesată se poate adresa direct instanţei 
competente, în vederea obligării entităţilor 
publice sau titularilor dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 
titlu gratuit să stabilească şi să publice 
condiţii de acces, cu respectarea prevederilor 
legale. 

60 de zile de la data 
intrării în vigoare a 
Legii nr.154/2012 

art.37 (1) şi 
(2) 

2 

încheierea contractelor de acces 
pe proprietatea publică, dacă 

acestea nu au fost încheiate până 
la publicarea condiţiilor şi a 
tarifelor de acces, în situaţia 

descrisă la pct. anterior 

furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice  

şi 
entitatea publică sau titularii dreptului de 

concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 
titlu gratuit   

În cazul în care până la data publicării 
condiţiilor şi tarifelor de acces nu au fost 
încheiate contracte privind accesul pe 
proprietatea publică, entităţile/titularii au 
obligaţia de a încheia aceste contracte în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.154/2012. 

6 luni de la publicarea 
condiţiilor de acces şi 

a  tarifelor aferente 
art.38 (2) 

3 

modificarea clauzelor din 
contractele privind accesul pe 
proprietatea publică încheiate 

înainte de data intrării în vigoare a 
Legii nr.154/2012 

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

entităţile publice sau 
titularii dreptului de 

concesiune, de 
închiriere sau de 

folosinţă cu titlu gratuit

La solicitarea furnizorilor, entităţile/titularii vor 
modifica prevederile  din contractele privind 
accesul pe proprietatea publică încheiate 
anterior intrării în vigoare a Legii nr.154/2012, 
în vederea asigurării respectării dispoziţiilor 
legale în vigoare în prezent.  

 6 luni de la publicarea 
condiţiilor de acces şi 

a  tarifelor aferente 
art.38 (1) 

4 

modificarea clauzelor din 
contractele prin care se stabileşte 

accesul furnizorilor 
la proiectele de instalare de 
infrastructură realizate cu 
participarea sau sprijinul 

autorităţilor publice centrale ori 
locale sau finanţate, total ori 
parţial, din fonduri publice 

furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii 

electronice 

 autorităţile publice 
centrale ori locale  

La solicitarea furnizorilor de reţele de 
comunicaţii electronice sau din oficiu, 
entităţile publice vor modifica clauzele din 
contractele deja încheiate în acest sens, în 
vederea respectării condiţiilor tehnice şi 
economice stabilite cu avizul conform al 
ANCOM. 

după obţinerea 
avizului conform al 

ANCOM  
art.38 (3) 

5 

abrogarea dispoziţiilor legale sau a 
actelor administrative prin care se 
solicită alte taxe/tarife/impozite şi 
orice alte sume sau contribuţii în 

vederea accesului pe proprietatea 
publică 

entităţile publice sau titularii dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu 

titlu gratuit 

Entităţile/titularii nu vor mai putea percepe 
furnizorilor care îşi exercită dreptul de acces, 
taxe/tarife/impozite/alte sume, chiar dacă 
acestea au fost stabilite prin  dispoziţii 
normative sau acte administrative, ci doar 
acele tarife prevăzute în contractul de 
acces pe proprietăţi. Aceste tarife  trebuie 
stabilite cu respectarea dispoziţiilor Legii 
nr.154/2012. 

6 luni de la publicarea 
condiţiilor de acces şi 
a  tarifelor aferente, în 
situaţiile descrise la 

art.38 (1) şi (2) 

art.40 

  
*Entităţi publice- regiile autonome şi instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de 
administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale. 
 
**Prima cerere de acces – prima solicitare privind exercitarea dreptului de acces asupra unor imobile proprietate publică pe care o primeşte entitatea publică ce administrează 
imobilul respectiv de la primul furnizor de reţele de comunicaţii electronice care îi adresează o astfel de solicitare.  
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