Furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice - Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Nr.

1

Acţiune

Solicitant
(De la)

Respondent
(Către)

entităţile
publice sau
informarea furnizorilor privind exercitarea
titularii
furnizorii de
dreptului de acces, în cazul în care condiţiile dreptului de
reţele publice
de acces pe un imobil proprietate publică nu concesiune, de de comunicaţii
sunt îndeplinite
închiriere sau
electronice
de folosinţă cu
titlu gratuit

Informații
suplimentare

În măsura în care condiţiile de acces pe proprietatea publică
nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă există elemente de
infrastructură fizică deținute de operatorii de rețele, titularul
dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau
de folosinţă cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe
solicitant, în vederea exercitării dreptului de acces la
respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate
cu prevederile cap. III.

Termen

Temei
legal

art.9 (2)

Operatorii de rețea acordă acces la infrastructura fizică pe
care o dețin în proprietate, administrare sau concesiune, în
condiții obiective,transparente, proporționale și
nediscriminatorii, în baza unei cereri, tuturor furnizorilor de
rețele publice de comunicații electronice care solicită accesul
în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau
mutării unor elemente ale rețelelor publice de comunicații
electronice.
2

furnizarea de informații privind accesul la
infrastructura fizică

furnizorii de
reţele publice

operatorii de
reţele

Exercitarea dreptului de acces prevăzut de prezentul articol
se realizează cu respectarea principiului minimei atingeri
aduse proprietăţii.
Operatorii de rețea au obligația ca, în termen de maximum
două luni de la primirea unei cereri complete, să pună la
dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații
electronice, informații privind amplasarea, traseul, tipul și
utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și un punct
de contact.

2 luni de la
art.19 (1)
primirea unei și (8), art.
cereri complete
20

3

4

cererea de acces la infrastructura fizică

comunicarea motivelor care au determinat
respingerea cererii

furnizorii de
reţele publice

operatorii de
reţele

operatorii de
rețele

operatorii de
reţele

Cererea de acces la infrastructura fizică a operatorilor de
rețea va conţine în mod obligatoriu următoarele:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului de reţele
publice de comunicaţii electronice care intenţionează să
realizeze lucrările de acces la infrastructura fizică;
b) descrierea tehnică a elementelor de reţea ce urmează a fi
instalate;
c) zona în care se intenţionează să se realizeze accesul și
elementele de infrastructură fizică vizate;
d) durata estimativă a realizării lucrărilor;
e) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului,
pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea ce
urmează a fi amplasate.
Operatorul de rețea poate refuza acordarea accesului la
infrastructura fizică pe care o deține în proprietate,
administrare sau concesiune doar în cazuri obiective şi
temeinic justificate.

art.19 (3)
și (4)

Motivele care au determinat respingerea cererii de către
operatorul de rețea se comunică furnizorului de rețele publice
de comunicații electronice solicitant, în cel mult două luni de
la data primirii unei cereri de acces complete.
Refuzul acordării accesului la infrastructura fizică se face
doar în următoarele cazuri obiective şi temeinic justificate:
a) limitările tehnice ale infrastructurii fizice la care a fost
solicitat accesul, care nu ar permite instalarea sau operarea
oricăror elemente ale rețelei publice de comunicații
electronice;
b) lipsa spațiului disponibil pentru instalarea rețelei publice de
comunicații electronice, inclusiv ca urmare a planurilor
2 luni de la data
operatorului de rețea probate în mod concludent;
primirii unei cereri art.19 (4)
c) respectarea unor cerințe privind securitatea și sănătatea
de acces
și (5)
publică;
complete
d) asigurarea securității și integrității celorlalte rețele și în
special a infrastructurii critice naționale;
e) eliminarea riscului producerii unor interferențe
semnificative care pot perturba serviciile furnizate cu ajutorul
aceleiași infrastructuri fizice;
f) disponibilitatea unor mijloace alternative viabile, în condiții
rezonabile și nediscriminatorii, de furnizare de gros a
accesului la infrastructura fizică de rețea, oferite de
operatorul de rețea și adecvate pentru furnizarea de rețele
publice de comunicații electronice.
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6

soluționarea litigiilor și stabilirea modalităților
și condițiilor în care se va realiza accesul la
infrastructură

ANCOM

publicarea informațiilor privind amplasarea, operatorii de
traseul, tipul și utilizarea actuală a
rețea/organism
infrastructurii fizice,
e din sectorul
precum și datelor de contact
public

În cazul în care operatorul de rețea refuză acordarea
accesului la infrastructura fizică pe care o deține în
proprietate, administrare sau concesiune ori dacă, în termen
de maximum două luni de la data primirii unei cereri de
acces complete nu se ajunge la un acord cu privire la
condițiile în care se realizează accesul, oricare dintre părţi se
operatorii de poate adresa ANCOM pentru soluționarea litigiului în
reţele și
conformitate cu prevederile cap. V și stabilirea, după caz, a
furnizorii de modalităților și condițiilor, inclusiv cele privind tarifele, în care
rețele publice se va realiza accesul la infrastructura fizică.
de comunicații În situația în care părțile unui contract nu ajung la un acord
electronice cu privire la modificarea clauzelor contractuale privind
modalitățile și condițiile, inclusiv cele tarifare, în care se
realizează accesul la infrastructura fizică deținută în
proprietate, administrare sau concesiune de către operatorii
de rețea sau dacă operatorul de rețea împiedică executarea
lucrărilor de acces, oricare dintre acestea poate sesiza
ANCOM în vederea soluționării litigiului.

ANCOM

Operatorii de rețea, precum și organismele din sectorul
public care, în exercitarea atribuțiilor, dețin în format
electronic oricare dintre informațiile privind amplasarea,
traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, vor
pune la dispoziția ANCOM aceste informații precum și un
punct de contact.
Orice actualizare sau element nou privind informațiile
menționate va fi transmis ANCOM în termen de maximum
două luni de la data deținerii acestor informații.

art.19 (6)
și (7)

art. 21
până la 1 ianuarie
(1),(2) și
2017
(5)

Utilizând informațiile colectate, ANCOM va crea, va
administra și va pune la dispoziția furnizorilor de rețele
publice de comunicații electronice, prin intermediul unei
aplicații informatice disponibile pe o pagină de internet, un
punct de informare unic.
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Cu scopul de a evita apariția unor litigii, precum și pentru a asigura celeritatea soluționării acestora, prin decizie a președintelui ANCOM se vor publica, pentru
anumite tipuri de infrastructură fizică, tarifele orientative pentru accesul la infrastructura operatorilor de rețea.

art.23
alin. (1)

