
III. Acțiunile părților în vederea partajării infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice 
 

Partajarea infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice 

Nr. Acţiune Solicitant (De la) Respondent  
(Către) 

Informaţii suplimentare Termen Temei 
legal 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
informarea furnizorilor privind 
posibilitatea de utilizare 
partajată a infrastructurii, în 
cazul în care condiţiile de 
acces pe un imobil proprietate 
publică nu sunt îndeplinite 

 
 
 
 
 
 
 
entităţile publice* 
sau titularii 
dreptului de 
concesiune, 
închiriere, 
folosinţă 

 
 
 
 
 
 
 
furnizorii de reţele 
publice de 
comunicaţii 
electronice 

În măsura în care condiţiile de acces 
stabilite conform prevederilor legale 
nu sunt îndeplinite, iar în zona sau pe 
proprietatea respectivă sunt instalate 
alte elemente de infrastructură 
asociată, titularul dreptului de 
proprietate ori de administrare, sau 
concesionarul, sau locatarul ori 
titularul unui alt drept de folosinţă a 
proprietăţii publice îl va informa pe 
solicitant privind utilizarea partajată a 
elementelor de infrastructură asociată 
deja instalate.  
 
Solicitantul se poate adresa 
persoanei care deţine sau 
controlează aceste elemente şi, dacă 
este cazul, ANRCETI în conformitate 
cu prevederile art. 20-21 din Legea 
nr. 28/2016. 

  
 
 
 
 
 
 
art. 11 (2) 

2. 
negocierea unui acord de 
utilizare partajată a 
infrastructurii 

 
furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi persoanele 
care deţin sau controlează elemente de 
infrastructură 

Furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice au dreptul de 
a negocia şi încheia contracte de 
acces şi utilizare partajată a 
elementelor de infrastructură asociate 
acestor reţele cu persoanele juridice 
sau fizice care deţin ori controlează 
elementele respective de 
infrastructură. 
 
Dacă nu se ajunge la un acord în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la 
data primirii unei cereri ferme de 

 
 
30 zile 
lucrătoare de 
la data primirii 
unei cereri de 
negociere a 
acordului de 
utilizare 
partajată a 
infrastructurii 

art. 20 (1) - 
(2) 



negociere sau în cazul refuzului de 
negociere, oricare dintre părţi se 
poate adresa la ANRCETI. 

3. 

 
 
 
impunerea obligaţiei de 
partajare a infrastructurii şi 
stabilirea de condiţii şi criterii 
de partajare 

ANRCETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
furnizorii de reţele 
publice de 
comunicaţii 
electronice şi 
persoanele care 
deţin sau 
controlează 
elemente de 
infrastructură  

ANRCETI poate impune unui furnizor 
obligaţia de a permite unui alt furnizor 
utilizarea partajată a elementelor de 
infrastructură asociată în vederea 
construirii (instalării), întreţinerii, 
demontării, înlocuirii, transferului sau 
retehnologizării reţelelor publice de 
comunicaţii electronice şi furnizării 
serviciilor de comunicaţii electronice 
către utilizatorii finali dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii: 

a) utilizarea partajată a infrastructurii 
asociate este posibilă din punct de 
vedere tehnic şi fezabilă din punct de 
vedere economic; 

b) utilizarea partajată a infrastructurii 
asociate este necesară în vederea 
protecţiei mediului, a igienei şi a 
sănătăţii publice sau a ordinii publice 
ori pentru îndeplinirea unor cerinţe 
specifice de urbanism sau de 
amenajare a teritoriului; 

c) utilizarea partajată a infrastructurii 
asociate nu afectează din punct de 
vedere tehnic reţelele publice de 
comunicaţii electronice, inclusiv în 
ceea ce priveşte securitatea şi 
integritatea acestora, şi nu face 
esenţial mai costisitoare utilizarea 
elementelor de infrastructură sau 
activitatea persoanei care deţine sau 
controlează aceste elemente; 

d) utilizarea partajată a infrastructurii 
asociate nu necesită executarea 
unor lucrări suplimentare majore de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 21 (1) 
– (3) 



instalare, construcţie sau amenajare 
din partea furnizorului care deţine 
sau controlează elementele de 
infrastructură respective; 

e) există capacitate disponibilă 
pentru a satisface cererea de 
utilizare partajată a infrastructurii 
asociate; la stabilirea capacităţii 
disponibile se va avea în vedere 
capacitatea ocupată, precum şi 
capacitatea rezervată prin planurile 
de dezvoltare ale persoanei care 
deţine sau controlează elemente de 
infrastructură pentru o perioadă de 
cel mult 24 de luni. 
 
În acest caz, ANRCETI stabileşte şi 
condiţiile în care se realizează 
utilizarea partajată a infrastructurii, 
inclusiv criteriile de repartizare a 
costurilor de utilizare în comun a 
infrastructurii asociate. 

4. 
impunerea obligaţiei de 
partajare a cablajelor instalate 
în clădiri  

ANRCETI 

 
 
furnizorii de reţele 
publice de 
comunicaţii 
electronice  

În cazul în care duplicarea 
elementelor de infrastructură este 
ineficientă din punct de vedere 
economic sau imposibilă fizic, 
ANRCETI, după o perioadă de 
consultări publice, va impune unui 
furnizor de reţele publice de 
comunicaţii electronice obligaţia de a 
permite altor furnizori de reţele 
publice de comunicaţii electronice să 
utilizeze în mod partajat traseele 
sistematizate şi/sau cablajele 
instalate în clădiri sau până la primul 
punct de concentrare ori de distribuţie 
a reţelei din afara clădirii, ținând cont 
de tehnologia utilizată. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
art. 22 (1) 
și (3) 



În această situație, ANRCETI 
stabilește şi condiţiile în care se 
realizează utilizarea partajată a 
infrastructurii, inclusiv criteriile de 
partajare (suportare) a costurilor 
legate de utilizarea în comun a 
infrastructurii, având în vedere 
riscurile aferente realizării investiţiei 
iniţiale. 

5. Impunerea obligaţiei de utilizare partajată a infrastructurii asociate şi a condiţiilor în care se realizează aceasta, potrivit art. 21 
şi art. 22 din Legea nr. 28/2016, se stabileşte printr-un act normativ aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
ANRCETI, cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzută de legislația în vigoare. 

 
art. 23 

*Entităţi publice - autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de adm inistrare 
asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în 
administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară. 

 
 


