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Grupurile direct interesate de
Legea nr.154/2012

• Furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice
• persoanele a căror activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de

comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea
de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.Din această categorie fac parte
furnizori precum Cosmote, Orange, Romtelecom, RCS&RDS, Vodafone etc.

• Entităţi publice
• instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale;
• regiile autonome;
• orice entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a

statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale – titulari ai dreptului de administrare/de
concesiune/de închiriere/de folosinţă cu titlu gratuit asupra imobilelor proprietate publică.

• Proprietari privaţi, asociaţii de proprietari
• Deţinători de infrastructură

• Persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură (clădiri, cablaje, piloni,
conducte, canale etc.);

• În această categorie pot intra furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, entităţile
publice, dar şi furnizorii de energie electrică, regiile autonome de transport din marile
oraşe (RATB, RATC etc.), CFR etc.



Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au drept de acces pe
proprietatea publică (deasupra, în sau sub imobile, drumuri, poduri,
tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte, stâlpi şi piloni, păduri şi
terenuri agricole), cu respectarea condiţiilor stabilite de autoritatea publică,
precum şi a următoarelor:

a) să nu afecteze uzul sau interesul public al imobilului;

b) efectuarea lucrărilor să nu contravină unor cerinţe specifice de 

urbanism, amenajarea teritoriului, calitatea în construcţii, protecţia 

mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Prevederile legii se aplică şi furnizorilor de reţele private.

Accesul pe proprietatea publică



Principiile care guvernează accesul furnizorilor 
pe proprietatea publică

• TRANSPARENŢĂ

• OBIECTIVITATE

• NEDISCRIMINARE

în stabilirea condiţiilor
de exercitare a 
dreptului de acces pe 
proprietatea publică



Obligaţiile entităţilor publice pentru a asigura dreptul de acces pe 
proprietatea publică

Să publice condiţiile de acces pe proprietatea publică şi lista
documentelor pe care furnizorul trebuie să le prezinte pentru a dovedi
îndeplinirea acestor condiţii.

Să transmită ANCOM o copie a condiţiilor de acces stabilite iniţial şi,
dacă este cazul, a oricăror modificări/completări ale acestor condiţii.

Să analizeze cererile de acces ale furnizorilor prin prisma îndeplinirii
condiţiilor de acces şi să comunice acestora soluţia în cel mult 30 de
zile de la data primirii cererii sau cererile se consideră aprobate tacit şi
furnizorilor le revine obligaţia notificării.

Să modifice, la solicitarea furnizorilor, contractele încheiate anterior
intrării în vigoare a Legii.

Nu pot acorda sau menţine drepturi speciale ori exclusive pentru
instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice. Dacă în urma
negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor,
atunci aceste condiţii vor fi oferite tuturor celorlalţi furnizori.



FURNIZOR

CERERE 
DE ACCES

ENTITATE 
PUBLICĂ

Notificare privind 
data începerii 

lucrărilor*

* în cazul aprobării tacite a cererii

Încheierea unui 
contract de acces/ 
pronunţarea unei 

hotărâri judecătoreşti

Paşi pentru obţinerea dreptului de acces pe proprietatea publică

copie ANCOM



Contractul privind accesul pe proprietatea publică

Contractul de acces în formă autentică este opozabil oricărui titular al unui
drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi
dobânditorilor imobilului;

Clauzele ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi
exclusive ori speciale cu privire la instalarea/furnizarea de reţele sunt nule de
drept.



Tarifele pentru accesul pe proprietăţile publice vor fi stabilite
de autorităţile publice în mod transparent, obiectiv,
nediscriminatoriu, justificat şi proporţional cu afectarea
imobilului respectiv.

Tarifele vor acoperi DOAR prejudiciile directe şi certe
cauzate prin efectuarea lucrărilor de instalare a reţelelor.

Tarifele vor reflecta, atunci când este cazul, plusul de valoare
adus imobilului respectiv prin instalarea reţelelor de comunicaţii
electronice.

Tarifele pentru accesul pe proprietatea publică (1)



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 instalarea reţelelor pe elemente de infrastructură aflate pe
proprietate publică, furnizorii datorează tarife doar persoanei
care deţine/controlează elementele de infrastructură.

Tarifele pentru accesul pe proprietatea publică (2)



Accesul pe proprietatea privată (1)

Pentru a-şi putea construi şi opera reţelele, furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice au drept de acces pe proprietatea privată (deasupra, în
sau sub imobile, drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje şi viaducte,
stâlpi şi piloni, păduri şi terenuri agricole), cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să nu afecteze (sau să afecteze doar într-o măsură nesemnificativă) dreptul de 
folosinţă asupra imobilelor în cauză;

b) prin efectuarea lucrărilor să nu 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 de a încheia un contract prin 
care se stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces sau, în cazul 
refuzului, să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă care să ţină loc de 
contract. 



Accesul pe proprietatea privată (2)
Proprietarii/ asociaţiile de proprietari au obligaţia:

Să încheie contractul de acces pe proprietatea privată sau să pună în practică
hotărârea judecătorească ce ţine loc de contract, după caz;
Contractul de acces în formă autentică este opozabil oricărui titular al unui drept
real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi
dobânditorilor imobilului;
Să asigure condiţii nediscriminatorii pentru toţi furnizorii de reţele de comunicaţii
electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful.

Proprietarul/asociaţia de proprietari NU are dreptul de a refuza accesul
persoanelor împuternicite de furnizori, în cazul în care acesta se realizează în
condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărâre judecătorească.

ANCOM a supus consultării publice 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 – un model de contract pe care furnizorii şi proprietarii
îl pot folosi ca punct de plecare în elaborarea contractelor proprii.



FURNIZOR

CERERE

PROPRIETAR

Furnizorul şi 
proprietarul   
ajung la un acord

Contract de 
acces pe 

proprietate

Furnizorul şi 
proprietarul NU
ajung la un acord

Instanţă =>hotărâre 
judecătorească

Paşi pentru a obţine dreptul de acces pe proprietatea privată



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

1. FRSCE=>proprietar: Transmiterea unei notificări privind efectuarea
lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată.

2. FRSCE: Instalarea elementelor reţelelor de comunicaţii
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora.

3. FRSCE: Reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii
electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuială proprie, în
anumite situaţii.

4. FRSCE: Readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate de
realizarea lucrărilor sau, prin acordul părţilor, compensarea cheltuielilor
necesare pentru aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.



• Informare prin intermediul ANCOM

• Avizul conform

• Inventarierea reţelelor

• Partajarea infrastructurii

Atribuţiile ANCOM



Informare prin intermediul ANCOM

• ANCOM va primi şi va centraliza copii ale publicaţiilor care cuprind
condiţiile de acces, precum şi a oricăror modificări sau
completări ale acestor condiţii, care vor fi transmise Autorităţii de
entităţile care au obligaţia să stabilească şi să publice aceste
condiţii;

• ANCOM va crea, va actualiza şi va pune la dispoziţia publicului, pe
propria pagină de internet, o bază 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 are obligaţia de a le pune la dispoziţia oricărei persoane
interesate o copie a contractelor de acces pe proprietatea publică sau a
hotărârilor judecătoreşti definitive care ţin loc de contracte. Furnizorii de
reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe
proprietatea publică au obligaţia de a transmite ANCOM aceste
documente;

• ANCOM va derula o campanie de informare a titularilor dreptului de
administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit
a proprietăţii publice cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin.
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Avizul conform al ANCOM (1)

• Autoritatea analizează condiţiile tehnice şi economice de acces la
infrastructura realizată cu participarea sau sprijinul autorităţilor
administraţiei publice centrale ori locale, urmărind asigurarea unui cadru
coerent şi echitabil de acces la infrastructură;

• Emiterea avizului conform are drept scop asigurarea respectării
principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii în aplicarea
condiţiilor tehnice şi economice de acces al furnizorilor de reţele de
comunicaţii la infrastructura realizată cu participarea sau sprijinul
autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori finanţate, total
sau parţial, din fonduri publice.



1
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Avizul conform al ANCOM (2)

Etape:
•În cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau
sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale sau finanţate,
total ori parţial, din fonduri publice, precum şi al proiectelor de acest fel aflate
în curs de realizare, autorităţile publice au obligaţia să transmită ANCOM
condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor la
infrastructură;
•În procesul de eliberare a avizului conform, ANCOM analizează
caracteristicile tehnice ale produselor şi serviciilor oferite în cadrul
proiectelor, precum şi condiţiile economice practicate (inclusiv termene de
furnizare, tarife şi formule de calcul al tarifelor);
•Dacă ANCOM constată că unele dintre aceste condiţii sunt discriminatorii,
neobiective sau neproporţionale, Autoritatea solicită modificarea sau
completarea condiţiilor propuse;
•În lipsa avizului conform al ANCOM, implementarea unor asemenea
proiecte poate fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios
administrativ.
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• În vederea asigurării aplicării dispoziţiilor legale privind partajarea
infrastructurii, toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii
electronice au obligaţia de a transmite ANCOM, precum şi de a
actualiza anual, până la data de 1 iulie a fiecărui an, informaţii
complete privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor
publice de comunicaţii electronice pe care le operează şi a
elementelor de infrastructură asociate acestora.

• ANCOM are în vedere realizarea unui inventar sub formă de hărţi
electronice organizate într-un sistem de informaţii geografice (GIS).

• Având în vedere amploarea proiectului, ANCOM a demarat realizarea un
proiect-pilot, la nivelul oraşului Braşov. Pe baza concluziilor rezultate din
realizarea proiectului pilot se vor stabili conţinutul şi formatul datelor ce vor
fi solicitate furnizorilor şi se va demara proiectul naţional.

Inventarul reţelelor şi infrastructurii asociate



Partajarea infrastructurii (1)

Negocierea partajării infrastructurii

Furnizorii au dreptul de a negocia acorduri utilizare partajată a
infrastructurii cu persoanele care deţin sau controlează elemente de
infrastructură;

În cazul în care nu se ajunge la un acord de utilizare partajată a
infrastructurii în două luni sau în cazul refuzului de negociere, oricare dintre
părţi se poate adresa ANCOM;

În cazuri bine justificate, având în vedere aria de acoperire a elementelor
de infrastructură şi disponibilitatea unor elemente în anumite zone, ANCOM
poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente de
infrastructură obligaţia de a negocia utilizarea partajată a infrastructurii,
precum şi de a aduce la cunoştinţa oricărui solicitant condiţiile în care se
poate realiza aceasta;



Partajarea infrastructurii (2)

Obligaţia de partajare a infrastructurii

ANCOM poate impune unei persoane care deţine sau controlează elemente
de infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor utilizarea elementelor de
infrastructura, în următoarele situaţii:

dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi fezabil economic, cu
respectarea principiului proporţionalităţii,

în vederea protecţiei mediului, a igienei şi a sănătăţii publice/ordinii
publice sau pentru îndeplinirea unor cerinţe specifice de urbanism
sau de amenajare a teritoriului, atunci când este necesar.

În acest caz, ANCOM stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea
partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a costurilor.

Obligaţia de partajare a cablajelor din clădiri

Acolo unde duplicarea elementelor de infrastructură este ineficientă
economic sau imposibilă fizic, ANCOM poate impune unui furnizor ori
proprietarului infrastructurii obligaţia de a permite altor furnizori să utilizeze
în mod partajat cablajele instalate în clădiri.



- set de reguli pe baza cărora se va face autorizarea lucrărilor de infrastructură
a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv emiterea avizului
coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea şi realizarea traseelor
sistematizate ale reţelelor de comunicaţii electronice;

Stabilesc:
• caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi asigurată de
traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii;
• zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii
electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora;
• procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste
norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire;
• categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de
infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Normele tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună
a Ministerului Societăţii Informaţionale şi a Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
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Norme tehnice specifice 



• Netransmiterea unei copii a condiţiilor de acces sau a contractelor de acces
pe proprietatea publică/hotărârilor judecătoreşti constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei.

• Netransmiterea către ANCOM a informaţiilor solicitate cu privire la aplicarea
prevederilor legale privind utilizarea partajată a infrastructurii constituie
contravenţie se sancţionează cu amendă până la 30.000 lei, pe
fiecare zi de întârziere, ANCOM stabilind şi data de la care se calculează
amendă.

• Nerespectarea obligaţiilor sau a condiţiilor impuse de ANCOM cu privire la
utilizarea partajată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei la 100.000 lei.
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Contravenţii şi sancţiuni



Întrebări?

pr@ancom.org.ro


