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Infrastructura de comunicații electronice

Evoluții de reglementare



Accesul la infrastructuri fizice (art.25) - condiţii tehnice şi economice de 
acces

Condiţii tehnice şi economice de acces la infrastructura 
din Sibiu – Decizia 862/2019

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

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

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



Accesul la infrastructuri fizice (art.25) - Exemple documente de aprobare



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Proiecte de infrastructuri fizice subterane (art.25) - 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:
100m distanţă între ele, la schimbare 
semnificativă de direcție a traseului, 
la intersecții; dimensionare în funcție 

de necesități

Alte elemente de infrastructură 
fizică: branșamente ale 

imobilelor sau racorduri ale
stâlpilor (la ieșirea din subteran) 

Canalizația = săpătură 
în șanț deschis sau în 
tehnologie minișanț



creșterea 

beneficiilor

pentru

utilizatori

Proiecte de infrastructuri fizice subterane (art.25) - 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



Proiecte de infrastructuri fizice subterane (art.25) - Concluzii

• Pentru a calcula necesarul total de infrastructură (dimensiuni conducte/camere de tragere) se pot 
lua în considerare atât necesarul furnizat de operatorii de rețele publice de comunicații cât și alte 
necesități ale rețelelor private proprii (ex. semaforizare, comandă și control servicii publice de parcare, 
securitate, iluminat) sau, după caz, ale altor instituții publice (ex. poliție, pompieri, ambulanță, fisc);

• “Coborârea” în subteran a rețelelor aeriene trebuie planificată cu grijă și implementată gradual, în dialog 
cu operatorii, pentru asigurarea continuității furnizării serviciilor de comunicații;

• Pentru o administrare eficientă și care să asigure respectarea condițiilor de furnizare a accesului, 
către operatori, în condiții echivalente (nediscriminare, proporţionalitate şi obiectivitate), proiectul trebuie
să conțină toate elementele de infrastructură fizică menționate;

• Pretubetarea conductelor este necesară și utilă pentru o gestiune facilă și în siguranță a 
infrastructurilor fizice subterane destinate găzduirii mai multor rețele;

• Realizarea unui proiect tehnic unitar la nivelul localității aduce beneficii importante pe partea de 
administrare a infrastructurii fizice

• Transmiterea documentației tehnice (complete) aferente proiectului facilitează o analiză operativă a 
condițiilor tehnice și economice de acces și în final, emiterea avizului



Plan de acțiuni 2020

https://www.ancom.ro/plan-de-actiuni_119


Vă mulţumesc pentru atenţie!

florin.dragomir@ancom.org.ro


