
Accesul pe proprietatea publică 

Nr. Acţiune Solicitant (De 
la) 

Respondent 
(Către) Termen Temei 

Condiţii de acces pe proprietatea publică. Soluţionarea cererilor de acces 

1 Prima cerere de acces 
Furnizor de reţele 
de comunicaţii 
electronice 

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 

  art.6 
(1) 

2 

Publicarea condiţiilor în care se 
realizează dreptul de acces şi 
documentele pe care solicitantul 
urmează să le prezinte în vederea 
dovedirii îndeplinirii acestor 
condiţii 

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 

30 de zile de la data primirii 
primei cereri în vederea 
exercitării dreptului de acces la 
un anumit imobil proprietate 
publică 

art.6 
(1) 



a - prima cerere de acces 

3a 

Analiza îndeplinirii condiţiilor de 
acces pentru prima cerere de 
acces şi comunicarea soluţiei 
motivată 

titularul dreptului 
de administrare, 
de concesiune, de 
închiriere sau de 
folosinţă cu titlu 
gratuit, după caz 

solicitantul 

30 de zile de la data publicării 
condiţiilor de acces, fără a 
depăşi 60 de zile de la data 
transmiterii cererii iniţiale; 
cererea la care nu s-a răspuns 
în termenul prevăzut se 
consideră aprobată tacit 

art. 8 
(4) 

4a Intenţia de modificare ori de 
completare a condiţiilor stabilite 

titularul dreptului de administrare ori, 
după caz, titularul dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de 
folosinţă cu titlu gratuit  

are obligaţia de a publica 
proiectul modificării sau 
completării cu cel puţin 30 de 
zile înaintea datei adoptării 

art.6 
(7) 

5a 

Transmiterea unei copii a 
publicaţiei cuprinzând condiţiile 
de acces stabilite, precum şi a 
oricăror modificări sau completări 
ale acestor condiţii   

entităţile care au 
obligaţia să 
stabilească şi să 
publice aceste 
condiţii 

ANCOM   art. 7 
(1) 

6a 

Crearea, actualizarea şi punerea 
la dispoziţia publicului, pe propria 
pagină de internet, a unei baze 
de date care va include condiţiile 
de acces pe proprietatea publică 
a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum 
şi entitatea responsabilă cu 
acordarea dreptului de acces. 

ANCOM   art. 7 
(2) 



 

b - cererile ulteriore de acces 

3b 

Transmiterea unei cereri de 
exercitare a dreptului de acces pe 
proprietatea publică, însoţită de 
toate documentele solicitate, 
arătând îndeplinirea condiţiilor de 
acces 

solicitantul  

titularul dreptului 
de administrare, 
de concesiune, de 
închiriere sau de 
folosinţă cu titlu 
gratuit, după caz, 
asupra imobilului 
respectiv 

  art. 8 
(1) 

4b 

Reţinerea cererii spre soluţionare, 
când se prevede această 
posibilitate prin actele prin care li 
s-a acordat dreptul de 
administrare, de concesiune, de 
închiriere sau de folosinţă cu titlu 
gratuit ori, după caz, 
transmiterea, însoţită de o 
propunere motivată, titularului 
dreptului de administrare, stabilit 
prin lege sau prin act juridic 

Entitatea sesizată   art. 8 
(1) 

5b 
Analiza îndeplinirii condiţiilor de 
acces şi comunicarea soluţiei, 
motivată 

Titularul dreptului 
de administrare, 
stabilit prin lege 
sau prin act 
juridic, după caz, 
ori titularul 
dreptului de 
concesiune, de 

solicitantul 

30 de zile de la data primirii 
cererii şi a documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor de 
acces; cererea la care nu s-a 
răspuns în termenul prevăzut 
se consideră aprobată tacit 

art. 8 
(3) 



închiriere sau de 
folosinţă cu titlu 
gratuit, după caz, 
atunci când este 
competent să 
soluţioneze 
cererea 

6b Solicitarea completării cererii de 
acces 

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

solicitantul 

10 zile de la primirea cererii, 
termenul de răspuns 
prelungindu-se în mod 
corespunzător cu intervalul de 
timp în care solicitantul va 
completa cererea 

art. 8 
(5) 

Contracte de acces pe proprietatea publică 

7b 

Notificare, cu confirmare de 
primire, privind data de la care 
urmează să înceapă efectuarea 
lucrărilor de acces pe 
proprietatea publică (în cazul 
aprobării tacite) 

solicitantul 

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

10 zile de la data transmiterii 
notificării 

art. 8 
(8) 

8b Încheierea unui contract de acces 
pe proprietatea publica 

solicitantul şi titularii dreptului de 
concesiune, de închiriere sau de 
folosinţă cu titlu gratuit, după caz 

două luni de la data primirii 
cererii de exercitare a dreptului 
de acces pe proprietatea 
publică ori în cazul refuzului de 
acordare a dreptului de acces 

art. 13 
(1-4), 
art. 14 
(1) 

9b Publicarea contractului pe pagina 
sa de internet 

titularul dreptului de administrare, de 
concesiune, de închiriere sau de 
folosinţă cu titlu gratuit, după caz 

15 zile de la data încheierii 
contractului în vederea 
exercitării dreptului de acces pe 
proprietatea publică 

art. 13 
(5) 



 

10b 
Transmiterea unei copii de pe 
contractele de acces pe 
proprietatea publică 

Furnizorii de 
reţele de 
comunicaţii 
electronice care 
exercită dreptul 
de acces pe 
proprietatea 
publică 

ANCOM   art. 13 
(6) 

11b Punerea contractelor la dispoziţia 
oricărei persoane interesate ANCOM   art. 13 

(6) 
Hotărâri judecătoreşti privind accesul pe proprietatea publică 

12b Publicarea hotărârii judecătoreşti 
pe pagina sa de internet 

titularul dreptului de administrare, de 
concesiune, de închiriere sau de 
folosinţă gratuită, după caz 

15 zile de la data rămânerii 
irevocabile a hotărârii 

art. 14 
(5) 

13b Transmiterea unei copii de pe 
această hotărâre  

Furnizorii de 
reţele de 
comunicaţii 
electronice care 
exercită dreptul 
de acces pe 
proprietatea 
publică 

ANCOM   art. 14 
(6) 

14b 
Punerea hotărârilor judecătoreşti 
la dispoziţia oricărei persoane 
interesate 

ANCOM   art. 14 
(6) 

 


