
Nr. Contravenție Sancțiune Cui se aplică Cine sancționează Temei legal

1

netransmiterea unei copii a 

condițiilor de acces stabilite 

inițial și, dacă este cazul, a 

oricăror modificări/ 

completări ale acestor 

condiții

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei                                                    

entităților publice sau 

titularilor dreptului de 

administrare, de  concesiune, 

de închiriere sau de folosință 

cu titlu gratuit ANCOM art. 7 alin (1) și art. 42 (1) lit a)

2

nepublicarea pe pagina 

proprie de internet a

contractului sau a hotărârii 

judecătoreşti, după

caz,  privind exercitarea 

dreptului de acces pe

proprietatea publică

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei

entităţilor publice sau 

titularilor dreptului de 

administrare, de concesiune, 

de închiriere sau de folosinţă 

cu titlu gratuit ANCOM

art.12 (5), art.13 (5) şi art.42 (1) 

lit.b)

3

netransmiterea către 

ANCOM a copiilor de pe 

contractele sau hotărârile 

judecătoreşti definitive ce au 

ca obiect exercitarea 

dreptului de acces pe 

proprietatea publică

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice ANCOM

art.12 (6), art.13 (6) şi art.42 (1) 

lit.c) și d)

4

necomunicarea motivelor 

care au determinat 

respingerea cererii de acces 

la infrastructură, în termenul 

precizat

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei operatorilor de rețele ANCOM art. 19 (5), art. 42 (1) lit. e)

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI



5

necomunicarea motivelor 

care au determinat refuzul de 

acordare a accesului la 

informațiilor referitoare la 

infrastructură, în termenul 

precizat

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei operatorilor de rețele ANCOM art. 20 (1), art. 42 (1) lit. f)

6

netransmiterea către 

ANCOM, în mod corect, 

complet și în termenul 

precizat, a informațiilor 

referitoare la infrastructură

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei

operatorilor de rețele și 

organismelor din sectorul 

public ANCOM

art. 20 (1), art 21 alin. (5), art. 42 

(1) lit. g), art. 42 (1) lit. h)

7

necomunicarea motivelor 

care au determinat refuzul 

solicitării de autorizare a 

inspecției elementelor de 

infrastructură, în termenul 

precizat

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei

operatorilor de rețele și 

organismelor din sectorul 

public ANCOM  art. 42 (1) lit. i)

8

nepublicarea anunțurilor 

privind înregistrarea cererilor 

de eliberare a autorizațiilor 

de construire  

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei

autorităților administrației 

publice ANCOM  art. 42 (1) lit. j)



9

netransmiterea către 

ANCOM, în mod corect, 

complet și în termenul 

precizat, a informațiilor 

privind dezvoltarea și 

localizarea geografica a 

rețelelor publice de 

comunicatii electronice și a 

elementelor de infrastructură 

fizică

amendă de la 1.000 lei la 

100.000 lei

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice, 

operatorilor de rețele, 

autorităților administrației 

publice centrale sau locale ANCOM  art. 42 (1) lit. k), l)

10

nefurnizarea în mod corect si 

complet a informațiilor 

solicitate de ANCOM

amendă administrativă in 

cuantum de până la 30.000 

lei pentru fiecare zi de 

întârziere, ANCOM stabilind 

și data de la care se 

calculeaza amenda

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice, 

operatorilor de rețele, 

autorităților administrației 

publice centrale sau locale ANCOM art. 46 (1) lit.a)

11

nepermiterea accesului 

ANCOM în vederea efectuării 

verificarilor 

amendă administrativă in 

cuantum de până la 30.000 

lei pentru fiecare zi de 

întârziere, ANCOM stabilind 

și data de la care se 

calculeaza amenda

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice, 

operatorilor de rețele, 

persoanelor care dețin cu orice 

titlu elemente de 

infrastructură ANCOM art. 46 (1) lit.b)

12

nerespectarea deciziilor de 

soluționare a litigiilor

amendă administrativă in 

cuantum de până la 30.000 

lei pentru fiecare zi de 

întârziere, ANCOM stabilind 

și data de la care se 

calculeaza amenda

operatorilor de rețea, 

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice, 

persoanelor care dețin cu orice 

titlu elemente de 

infrastructură, ANCOM art. 46 (1) lit.c)



13

nesupunerea la controalele 

efectuate de ANCOM

amendă administrativă in 

cuantum de până la 30.000 

lei pentru fiecare zi de 

întârziere, ANCOM stabilind 

și data de la care se 

calculeaza amenda

operatorilor de rețea, 

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice, 

persoanelor care dețin cu orice 

titlu elemente de 

infrastructură, autorităților 

administrației publice centrale 

sau locale ANCOM art. 46 (1) lit.d)

14

neconformarea la masurile 

dispuse de ANCOM

amendă administrativă in 

cuantum de până la 30.000 

lei pentru fiecare zi de 

întârziere, ANCOM stabilind 

și data de la care se 

calculeaza amenda

operatorilor de rețea, 

furnizorilor de reţele publice 

de comunicaţii electronice, 

persoanelor care dețin cu orice 

titlu elemente de 

infrastructură, autorităților 

administrației publice centrale 

sau locale ANCOM art. 46 (1) lit.e)

15

nerespectarea obligațiilor 

impuse de ANCOM in cazul 

accesului la infrastructurile  

fizice realizate ca urmare a 

unor proiecte finanțate, total 

sau parțial, din fonduri 

publice 

amendă administrativă in 

cuantum de până la 30.000 

lei pentru fiecare zi de 

întârziere, ANCOM stabilind 

și data de la care se 

calculeaza amenda

autorităților administrației 

publice centrale sau locale ANCOM

art. 46 (1) lit.f), art. 47 alin. (6) și 

(10)


