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Accesul la imobile şi

infrastructură, reglementat



Decizia nr. 997/2018

Tarifele maxime pentru 48 de situaţii de acces:

instalarea sau 
îngroparea cablurilor 
pe/în diferite medii 

(prin săpături, în 
parcări/piațete, spațiu 

verde, sub/în/pe clădiri de 
birouri, industriale sau 
rezidențiale) tarifele 

maxime au valori între 
0,48 lei/ml și 3,38 

lei/ml

cutii instalate 
sub/în/pe diferite tipuri 
de clădiri, tarifele maxime 

care pot fi percepute au 
valori între 0 și 144,46 

lei/ml

Pentru accesul în alte 
situaţii şi/sau pentru alte 

elemente de reţea-
infrastructură fizică 
decât cele prevăzute:

Ex. antene, cabinete, 
camere tehnice, camere 

de tragere, conducte, 
stații de bază, stâlpi, 

piloni, turnuri, precum și 
pentru cablurile și cutiile 
pentru care se exercită 
un alt tip de acces decât 

cel prevăzut în anexă, 
tariful este 0 lei

1. Acces la imobilele proprietate publică - Tarife maxime

http://www.ancom.org.ro/formdata-1130-48-1868


1. Acces la imobilele proprietate publică - Obligațiile entităților publice 

Obligaţia de a 
publica, pe site-ul 
propriu sau de a 
afișa la sediu, 
condiţiile în 

care se acordă 
dreptul de 

acces la aceste 
imobile 

Obligația de a 
transmite 

ANCOM o copie 
a documentului 

cuprinzând 
condiţiile de acces 

stabilite în 
conformitate cu 

prevederile legale

Obligaţia de a 
publica, pe site-ul 
propriu sau de a 

afișa la sediu 
documentele pe 
care solicitantul 
urmează să le 

prezinte în 
vederea dovedirii 
îndeplinirii acestor 

condiţii

Nerespectarea 
acestor obligații 

poate fi 
sancționată cu 

amenzi cuprinse 
între 1.000 la 
100.000 lei



1. Acces la imobilele proprietate publică - Efectele reglementării

Stimularea dezvoltării economice

Încurajarea investiţiilor în infrastructura necesară
furnizării serviciilor de acces la internet în bandă

largă

Creșterea calității 
serviciilor publice  

(educație, 
sănătate sau 
administrație 

locală) 

Creșterea
conectivității

Îmbunătățirea 
gradului de 
coeziune 
socială

Reducerea 
costurilor cu 
extinderea 
rețelelor de 
comunicații

Reducerea 
decalajului 

urban - rural



2. Accesul la infrastructuri fizice - condiţii tehnice şi economice de acces

1. Condiţii tehnice şi economice de acces la infrastructura 
din Bucureşti – Decizia nr. 40/2019

2. Condițiile tehnice și economice de acces la 
infrastructura din Oradea – Decizia nr. 785/2018

3. Condițiile tehnice și economice de acces la 
infrastructura din Timişoara – Decizia nr. 1051/2017

http://www.ancom.org.ro/formdata-1130-48-2199
http://www.ancom.org.ro/formdata-1130-48-1866
http://www.ancom.org.ro/formdata-1130-48-1811


2. Accesul la infrastructuri fizice - Exemple documente de aprobare



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

2. Accesul la infrastructuri fizice - Recomandări privind proiectarea 
infrastructurii

Conducte (ex. monotuburi 
HDPE) pentru canalizația 

principală (străzi și bulevarde) 
și secundară (ex. racorduri la 
imobile) - diametre 32mm … 

160mm

Tubete - diametre 7mm … 
12mm sau fascicule de 
tubete 3 … 10 tubete 

(fasciculele de tubete pot fi 
direct îngropate) 

Camere de tragere
amplasare: maxim 100m 

distanţă între ele, la schimbare 
semnificativă de direcție a 

traseului, la intersecții;
dimensionare funcție de

necesități

Alte elemente de 
infrastructură fizică: puncte 
de branșare a imobilelor 

sau a stâlpilor (la intrarea în 
subteran), 

Canalizația = săpătură în 
șanț deschis sau în tehnologie 

minișanț



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

2. Accesul la infrastructuri fizice – Recomandări privind accesul

Stabilirea unei unități 
minime de alocare pentru 
fiecare din elementele de 

infrastructură fizică 
partajabile

Alocare în funcţie de 
numărul de solicitări de 
acces și de capacitatea 

infrastructurii fizice

Alocarea succesiv-
progresivă a capacității 

infrastructurii

Utilizarea optimă și 
judicioasă a spațiului și a 
resurselor de canalizație

Detalierea tehnologiilor de 
instalare și/sau de 

maximizare a spațiului, 
precum şi a condițiilor de 
suplimentare a spațiului 

acordat



Vă mulţumim pentru atenţie!

florin.dragomir@ancom.org.ro


