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Notă explicativă privind  
Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea 

accesului pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau 
mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice 

sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora 
 
 

1. Cadrul legal 

Într-o eră dominată de comunicaţii, economiile statelor sunt tot mai dependente de acestea, 
iar o bună organizare a reţelelor de comunicaţii electronice este cheia performanţei economice şi a 
competitivităţii în toate domeniile de activitate. 

Facilitarea accesului furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice la proprietatea publică şi 
privată asigură o mai bună organizare şi amplasare a reţelelor de comunicaţii electronice. În acest 
sens, Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice vine să 
sprijine dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice la nivel naţional şi să stimuleze investiţiile în 
reţele şi infrastructuri de comunicaţii, precum şi concurenţa între furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice. 

Legea nr. 154/2012 stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică 
sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice 
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, condiţiile în care se realizează 
utilizarea partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri privind construirea de 
reţele de comunicaţii electronice.  

Art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 154/2012 defineşte noţiunea de „acces pe proprietăţi” ca 
fiind „accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz, în 
scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice1 sau elementelor de 

                                                 
1 în conformitate cu definiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, „reţea 
de comunicaţii electronice – sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau 
rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin 
cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii 
electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv 
internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele 
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infrastructură2 necesare susţinerii acestora”. De asemenea, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din 
Legea nr. 154/2012,„Dreptul de acces pe proprietăţi [...] asupra unor imobile proprietate publică 
sau privată este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului 
minimei atingeri aduse proprietăţii”. 

Acordarea dreptului de acces pe imobilele proprietate privată este condiţionată de îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o mică 
măsură prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, 
autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces 
pe imobilele în cauză, dreptul de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o 
restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări; 

b) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi 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 sau a ordinii publice; 

c) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a 
încheia un contract, prin care să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe 
proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă, care să 
ţină loc de contract între părţi. 

Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate 
indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveşte fixarea reţelelor de comunicaţii 
electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora pe zidurile sau terasele 
acestor clădiri, caz în care se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.  

 

2. Necesitatea publicării Contractului standard de constituire a dreptului de 
servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privată. 

Potrivit art. 13. alin. (1) din Legea nr. 154/2012, titularii dreptului de acces pe proprietatea 
privată, îşi pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, în formă 
autentică, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului 
respectiv, cu asociaţia de proprietari (în cazul proprietăţii indivize din clădirile cu mai 
multe locuinţe).  

În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, solicitantul se va adresa 
titularului dreptului de proprietate, respectiv asociaţiei de proprietari, cu o solicitare de încheiere a 
unui contract, pe baza căreia părţile vor negocia condiţiile contractuale. 

În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, contractul se poate încheia cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere 
sau de folosinţă cu titlu gratuit, numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres 
prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune, închiriere sau folosinţă cu titlu gratuit.  

Legea nr. 154/2012 introduce posibilitatea utilizării unei forme standard facultative pentru 
acest acord şi anume, Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru 
                                                                                                                                                                        
utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de 
tipul de informaţie transmisă”. 
2 în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 2 alin. (1) litera b) din Legea nr. 154/2012, „infrastructură – 
construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau alte structuri aflate pe proprietate publică 
sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, 
conductele, stâlpii sau pilonii”. 
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realizarea accesului pe proprietatea privată, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a 
dreptului de acces (de către un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice), pe proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau juridice, a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.  

În conformitate cu art. 13 alin. (10) al Legii nr. 154/2012, „Contractul-standard de acces pe 
proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de 
comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se publică de 
către ANCOM, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare3a prezentei legi”. 

Contractul standard de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea 
accesului pe proprietatea privată vine în sprijinul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii 
electronice, prin structurarea şi popularizarea drepturilor şi obligaţiilor acestora în ceea ce priveşte 
accesul pe proprietatea privată, constituind o garanţie legală suplimentară în etapele de negociere a 
acordurilor cu titularii drepturilor de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau 
administrare4 asupra imobilelor proprietate privată.  

Referitor la procedura pe care trebuie să o urmeze un furnizor de reţele publice de 
comunicaţii electronice în cazul în care doreşte să dobândească dreptul de acces asupra unui 
imobil proprietate privată, Legea nr. 154/2012 specifică paşii necesari pentru a se obţine acordul din 
partea titularilor drepturilor de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau 
administrare asupra imobilelor proprietate privată. De menţionat este faptul că legea prevede că 
aceştia nu pot refuza accesul unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice atât timp cât sunt 
îndeplinite condiţiile prezentate la punctul 1.1., cu excepţia existenţei unor motive temeinic 
justificate5.  

Concret, potrivit art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/2012, în vederea exercitării 
dreptului de acces pe proprietatea privată, furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice 
trebuie să transmită titularului dreptului de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune 
sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract, care să cuprindă cel puţin 
următoarele informaţii: datele de identificare şi de contact ale solicitantului, elementele de reţea şi de 
infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate, durata estimativă a lucrărilor şi 
condiţiile în care se vor realiza lucrările de întreţinere şi reparaţii ale elementelor de reţea şi de 
infrastructură ce urmează a fi instalate. 

În cazul în care contractul de acces pe proprietate nu se poate încheia în termen de două 
luni de la data primirii solicitării, ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, oricare dintre 
părţi se poate adresa instanţei competente, care poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract 
între părţi. Această hotărâre judecătorească poate fi atacată cu recurs. 

 

3. Structura Contractului standard de constituire a dreptului de servitute pentru 
realizarea accesului pe proprietatea privată 

Din punct de vedere al structurii, Contractul standard propus reflectă prevederile Legii nr. 
154/2012 cu privire la condiţiile de acces pe proprietatea privată şi cuprinde părţile, obiectul 
contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în contract, durata contractului şi modalităţile de 
încetare a acestuia, tarife si modalităţi de plată, cesiunea drepturilor contractuale, forţa majoră, 
notificări (modalităţile şi termenele de informare între părţi) şi litigii.  

                                                 
3 31 octombrie 2012. 
4 Dreptul de administrare care face obiectul Contractului standard este cel prevăzut de Cartea III: Despre 
bunuri,Titlul V: Administrarea bunurilor altuia din Noul Cod Civil. 
5 Art. 12. alin. (3) „Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de 
proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic 
justificate, chiar dacă există convenţie contrară”. 
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Părţile contractului sunt stabilite conform dispoziţiilor Legii nr. 154/2012, acestea fiind, pe 
de o parte, titularii dreptului de proprietate/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune sau de 
administrare asupra imobilului, iar pe de altă parte, furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice. 

Articolul 2, „Definiţii” redă, din Legea nr. 154/2012 precum şi din legislaţia în vigoare din 
domeniul comunicaţiilor electronice, o serie de noţiuni importante la care se face referire în cuprinsul 
contractului. 

Printre cele mai importante, noţiunea de infrastructură reuneşte generic, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 154/2012, „construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau 
alte structuri aflate pe proprietate publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor 
de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii” (acele elemente de 
infrastructură fizică, menite să asigure susţinerea elementelor de reţele de comunicaţii electronice, 
ca parte din infrastructura asociată acestor reţele; acestea includ, dar nu se limitează la clădirile şi 
accesul în clădiri, cablajele din clădiri, turnurile şi alte construcţii-suport, canalizaţia, conductele, 
pilonii, gurile de vizitare şi cabinetele). 

Articolul 3, „Obiectul contractului” prezintă în detaliu conţinutul dreptului de acces ce 
este conferit unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice pentru a putea să instaleze, să 
întreţină, să înlocuiască sau să mute elemente de reţea şi de infrastructură asociată respectivelor 
reţele de comunicaţii electronice. 

Deşi dispoziţiile Legii nr. 154/2012 califică dreptul de acces ca fiind un drept de servitute, 
natura juridică a acestui drept, având în vedere doar dispoziţiile noului Cod Civil, ar fi aceea a unei 
limitări legale a dreptului de proprietate privată asupra bunurilor imobile. Totuşi, considerăm că 
dispoziţiile Legii nr. 154/2012 au caracter de normă specială faţă de dispoziţiile noului Cod Civil, 
instituindu-se astfel un drept de servitute legală având natura juridică a unui drept real Acest drept se 
exercită în condiţiile legii şi ale convenţiei părţilor, cu respectarea principiului minimei 
atingeri aduse proprietăţii, titularii drepturilor de proprietate/folosinţă cu titlu 
gratuit/închiriere/concesiune sau administrare neputându-se opune exercitării acestui drept decât din 
motive temeinic justificate. 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 154/2012, acest drept face obiectul înscrierii în cartea 
funciară, prin urmare un aspect important îl reprezintă determinarea cu precizie a ariei/zonelor în 
cadrul imobilului unde se va exercita în concret dreptul de acces, acestea urmând a se evidenţia cât 
mai clar în contract pentru a se evita apariţia unor conflicte ulterioare.   

Dreptul de acces acordat în acest sens poate să necesite completarea cu o serie de drepturi 
accesorii, precum dreptul de trecere, dreptul de a instala (poza/îngropa) un cablu de alimentare cu 
energie electrică, menite să asigure toate condiţiile legale pentru construirea şi operarea elementelor 
de reţea şi/sau de infrastructură.  

În cuprinsul acestui articol se va realiza o descriere generală a lucrărilor de instalare, 
întreţinere, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. De asemenea, vor fi precizate metodele de 
lucru ce urmează a fi utilizate (de exemplu, nivelare teren, săpare, forare, pozare cabluri, instalare 
suport echipamente, montare echipamente, reparaţii etc.) şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în 
care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu 
caracter de urgenţă. În plus, se vor preciza utilajele care vor fi folosite pentru efectuarea lucrărilor de 
acces. 

Crearea unui cadru contractual cât mai stabil, transparent şi echitabil între Operator şi 
Proprietar/Comodatar/Locatar/Concesionar/Administrator este o condiţie necesară pentru creşterea 
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gradului de securizare a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru a se asigura o 
dezvoltare optimă a acestora pe termen lung. 

În acest sens, Articolul 4 cuprinde o serie de clauze contractuale ce stabilesc principalele 
drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante, aferente acordării, respectiv exercitării dreptului de 
acces. Respectivele clauze contractuale se vor particulariza şi detalia, acolo unde este cazul, în urma 
negocierilor dintre părţi.  

Astfel, printre drepturile Proprietarului/Comodatarului/Locatarului/Concesionarului/ 
Administratorului se numără notificarea în avans cu două zile de către Operator cu privire la 
exercitarea dreptului de acces (excepţie făcând situaţia în care sunt necesare lucrări de reparaţii cu 
caracter de urgenţă), încasarea tarifului datorat de Operator pentru exercitarea dreptului de acces, 
tarif ce include, acolo unde se impune şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate de lucrările 
efectuate, dreptul de a-i fi readusă la starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de 
acces, sau de a-i fi compensate cheltuielile determinate de readucerea la starea iniţială a proprietăţii 
afectate, iar în cazul în care doreşte să efectueze diverse lucrări (de exemplu lucrări de reparaţii sau 
de construire), reaşezarea de către Operator a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a 
elementelor de infrastructură în cadrul aceleiaşi proprietăţi. 

În ceea ce priveşte mutarea/reaşezarea elementelor de reţea şi a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora menţionate mai sus, aceasta se va realiza pe cheltuiala 
Operatorului în situaţia în care lucrările sunt efectuate de către Proprietar/Comodatar/ 
Locatar/Concesionar/Administrator, respectiv pe cheltuiala unei terţe părţi, în situaţia în care lucrările 
sunt efectuate de către aceasta.  

În ceea ce priveşte obligaţiile Proprietarului/Comodatarului/Locatarului/Concesionarului/ 
Administratorului, acesta are datoria de a asigura accesul Operatorului în zonele stabilite la art. 3 din 
contract, în termenul convenit cu acesta, inclusiv pentru situaţiile generate de efectuarea unor lucrări 
de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă şi de a efectua reparaţiile necesare asupra 
imobilului, în cazul în care acestea nu sunt cauzate de exercitarea dreptului de acces.  

De asemenea, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia 
de a semna Procesul verbal de începere a lucrărilor în care să fie menţionate starea imobilului, dotările 
şi utilităţile disponibile la momentul începerii lucrărilor, pentru a putea fi evaluate eventualele prejudicii 
cauzate prin efectuarea acestora şi pentru a se evita litigiile ulterioare.  

Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia de a respecta 
zona de protecţie a reţelei Operatorului, aşa cum este definită în contract, în scopul asigurării 
integrităţii acesteia. 

În acest context, în conformitate cu prevederile legale, în contract se vor preciza şi condiţiile în 
care Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul ar putea să efectueze lucrări 
de reparaţii, întreţinere sau modernizare a imobilului astfel încât afectarea funcţionalităţii elementelor 
de reţea sau de infrastructură instalate de Operator să fie minimă. 

În plus, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia de a 
obţine acordul Operatorului în cazul în care intenţionează să instaleze în incinta imobilului echipamente 
tehnice care ar putea să perturbe funcţionarea reţelei acestuia şi de a-l despăgubi în cazul în care apar 
defecţiuni tehnice din culpa sa.  

În cazul în care Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/ Administratorul 
intenţionează să încheie un contract cu un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice care 
să aibă ca obiect accesul la acelaşi imobil, acesta trebuie să acorde şi Operatorului eventualele condiţii 
mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe 
proprietăţi, stabilite în favoarea terţului furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice.  
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Potrivit art. 13 alin. (9) din Legea nr. 154/2012, clauzele incluse în contracte care interzic 
utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive sau speciale cu privire la 
instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate privată sunt 
nule de drept. 

În plus, Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul are obligaţia de a 
pune la dispoziţia Operatorului toate documentele necesare pentru înscrierea contractului în cartea 
funciară a imobilului şi pentru obţinerea avizelor necesare în vederea efectuării lucrărilor, precum şi a 
autorizaţiei de construire, acolo unde se impune, în conformitate cu prevederile legale. 

Potrivit art. 13 alin. (8) din acelaşi act normativ, Contractul de acces pe proprietatea privată, 
înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită dreptul de acces, este opozabil oricărui titular 
al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor 
imobilului.  

Pentru a creşte gradul de certitudine a raportului juridic, Proprietarul/Comodatarul/ 
Locatarul/Concesionarul/Administratorul nu va pretinde niciun alt drept în legătură cu activitatea de 
afaceri a Operatorului, cu excepţia tarifului datorat pentru exercitarea dreptului de acces şi 
despăgubirile pentru prejudiciile materiale cauzate prin efectuarea lucrărilor, în situaţia în care acestea 
nu au fost prevăzute şi luate în considerare la stabilirea tarifului de acces. 

În ceea ce priveşte drepturile Operatorului, printre acestea se numără dreptul de acces pe 
proprietatea privată, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 154/2012 şi în contract, dreptul de a încheia 
acorduri de utilizare partajată a infrastructurii cu alţi furnizori de reţele publice de comunicaţii 
electronice sau dreptul de a se efectua lucrări în zona de protecţie a reţelei sale doar în prezenţa 
reprezentanţilor săi. 

În plus, în cazul în care nu există o soluţie alternativă şi cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul protecţiei mediului, Operatorul are dreptul de a tăia arborii, arbuştii, precum şi ramurile sau 
rădăcinile care îngreunează efectuarea lucrărilor de acces, după transmiterea unei notificări cu cel 
puţin două zile lucrătoare în avans Proprietarului/Comodatarului/Locatarului/ 
Concesionarului/Administratorului şi cu acordarea unei juste despăgubiri, dacă în termen de 45 de zile 
de la data primirii solicitării iniţiale din partea Operatorului, acesta nu efectuează aceste operaţiuni.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012, Operatorul are dreptul de a 
împuternici persoane care să efectueze lucrări de acces sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de 
proiectare în vederea efectuării acestor lucrări. Aceste persoane vor avea acces pe proprietatea 
respectivă în urma transmiterii unei notificări Proprietarului/Comodatarului/Locatarului/ 
Concesionarului/Administratorului, cu excepţia situaţiilor în care sunt necesare lucrări de reparaţii cu 
caracter de urgenţă. 

De asemenea, în cazul în care se impune o modificare a arhitecturii reţelei Operatorului, iar 
păstrarea anumitor contracte de acces pe proprietatea privată nu se mai justifică, Operatorul poate să 
decidă rezilierea contractelor, anunţându-şi intenţia printr-o notificare prealabilă, aşa cum s-a prevăzut 
în contract. 

Printre obligaţiile Operatorului, cele mai relevante sunt respectarea condiţiilor în care se 
poate exercita dreptul de acces, a zonei de acces stabilită în contract, fără a afecta restul 
imobilului ca urmare a lucrărilor executate, precum şi a termenelor şi modalităţilor de efectuare a 
lucrărilor specificate în contract.  

De asemenea, lucrările de acces pe proprietăţi se vor efectua şi cu respectarea prevederilor 
legale stabilite de art. 26 alin.(1) din Legea 154/2012. 
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În schimbul deţinerii dreptului de acces, Operatorul va plăti preţul sau tariful datorat 
pentru exercitarea dreptului de acces, acesta reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea 
pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. 

Totodată, Operatorul trebuie să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru înscrierea 
prezentului contract în cartea funciară a imobilului, precum şi să suporte în întregime cheltuielile cu 
privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii 
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

Potrivit art. 13 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 154/2012, în acordarea dreptului de acces, 
Proprietarul/Comodatarul/Locatarul/Concesionarul/Administratorul trebuie să aplice principiul 
nediscriminării faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, oferind aceleaşi condiţii, 
inclusiv în ceea ce priveşte tariful, tuturor Operatorilor. 

De asemenea, Operatorul are obligaţia de a readuce imobilul (zona asupra căreia şi-a exercitat 
dreptul de acces) la starea iniţială sau să despăgubească Proprietarul/Comodatarul/ 
Locatarul/Concesionarul/Administratorul pentru cheltuielile determinate de readucerea la starea 
iniţială, conform condiţiilor concrete stabilite în contract. 
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