
 
 

FURNIZORI DE REŢELE PUBLICE DE COMUNICAŢII ELECTRONICE  

Efectuarea  lucrărilor de instalare şi de reaşezare a reţelelor de comunicaţii electronice pe proprietatea publică/privată 

Nr.  Acţiune  
Solicitant  

(De la) 
Respondent  

(Către) 
Informaţii suplimentare   Termen  Temei legal  

1 

transmiterea unei 
notificări privind 

efectuarea lucrărilor de 
acces pe proprietatea 

publică/privată 

furnizorii de 
reţele publice 
de comunicaţii 

electronice 

pentru proprietatea publică:entităţile 
publice* sau titularii dreptului de concesiune, 
de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit 

asupra imobilelor proprietate  
 

pentru proprietatea privată (inclusiv a 
statului): proprietarii/administratorii bunului 

altuia**/asociaţiile de 
proprietari/concesionarii/locatarii/comodatorii 

Reprezentanţii furnizorilor pot  efectua 
lucrări de acces pe proprietăţi sau pot 
desfăşura activităţi de studiu ori de 
proiectare în vederea efectuării acestor 
lucrări numai în acest scop, pe baza 
unei împuterniciri scrise din partea 
furnizorilor în cauză, cu acordul 
respondentului. 
 
Respondentul nu are dreptul de a 
refuza accesul persoanelor 
împuternicite în cazul în care acesta se 
realizează în condiţiile stabilite prin 
contract sau prin hotărâre 
judecătorească ce ţine loc de contract. 
 
În lipsa acordului, accesul poate fi 
autorizat prin hotărâre judecătorească. 
În cazul în care sunt necesare lucrări de 
întreţinere sau de reparaţii urgente, în 
condiţiile art.15 alin.(5), persoanele 
împuternicite de furnizori au drept de 
acces pe baza unei notificări 
comunicate titularului dreptului de 
folosinţă sau, în lipsa acestuia, 
titularului dreptului de proprietate, de 
administrare, de concesiune ori de 
închiriere, după caz, asupra imobilului 
respectiv.  

cu cel puţin 2 
zile lucrătoare 
înainte de data de 
la care urmează 
să înceapă 
lucrările, cu 
excepţia cazurilor 
în care este 
necesară 
efectuarea unor 
lucrări urgente de 
reparaţii;  
 
cu cel puţin 10 
zile înainte de 
data începerii 
lucrărilor, în cazul 
în cererea de 
acces a fost 
aprobată tacit.  

art. 15 şi art. 
8 (8) 

2 

readucerea în starea 
iniţială a proprietăţii 

afectate de lucrările de 
acces  

furnizorii de 
reţele publice 
de comunicaţii 

electronice 

pentru proprietate publică:entităţile publice 
sau titularii dreptului de concesiune, de 
închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit 

asupra imobilelor proprietate  
 

pentru proprietatea privată (inclusiv a 
statului):proprietarii/administratorii bunului 

altuia/ asociaţiile de 
proprietari/concesionarii/locatarii/comodatorii   

Furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice au obligaţia de a readuce în 
starea iniţială proprietatea afectată de 
realizarea lucrărilor de acces pe 
proprietăţi sau, prin acordul părţilor, 
poate compensa  cheltuielile 
determinate de aducerea în starea 
iniţială a proprietăţii afectate. 

  art.16 (3) 

3 

reaşezarea elementelor 
reţelelor de comunicaţii 
electronice pe cheltuiala 

proprie   

furnizorii de 
reţele publice 
de comunicaţii 

electronice 

pentru proprietatea publică:entităţile 
publice sau titularii dreptului de concesiune, 
de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit 

asupra imobilelor proprietate  
 

pentru proprietatea privată (inclusiv a 
statului):proprietarii/administratorii bunului 

altuia/ asociaţiile de 
proprietari/concesionarii/locatarii/comodatorii   

Furnizorii au obligaţia să reaşeze 
elementele reţelelor de comunicaţii 
electronice sau elementele de 
infrastructură necesare susţinerii 
acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, 
pe cheltuială proprie, când această 
reaşezare este necesară pentru 
construcţia de clădiri sau pentru 
efectuarea de lucrări de către 
respondent, în condiţiile convenite prin 
contractul încheiat sau prin hotărârea 
judecătorească ce ţine loc de contract. 
 
În cazul în care reaşezarea elementelor 
reţelelor de comunicaţii electronice sau 
a elementelor de infrastructură ce le 
susţin este necesară pentru efectuarea 
unor lucrări de către alte persoane 
decât respondentul, cheltuielile vor fi 
suportate de acestea, dacă prin 
contract/hotărârea judecătorească nu s-
a stabilit altfel. 

  
art.19 (1) 
şi(2) 

Efectuarea lucrărilor de instalare şi reaşezare a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice se realizează cu respectarea condiţiilor descrise la secţiunea Măsuri 
privind autorizarea construirii reţelelor. 

  
*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. 
 
**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). 
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