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În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 159/2016 

privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații 

electronice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

emite prezenta: 

 
DECIZIE 

privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea  

 

Art. 1. – (1) Tarifele orientative stabilite conform art. 23 alin. (1) și (2) din Legea 

nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de 

comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare, pentru accesul 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică constând în 

stâlpii deținuți în proprietate, administrare ori concesiune de operatorii de distribuție a 

energiei electrice, sunt următoarele : 

a) 2,05 lei/stâlp/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene 

de joasă tensiune; 

b) 3,51 lei/stâlp/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene 

de medie tensiune; 

c) 28,55 lei/km/cablu/lună, pentru stâlpii de susținere a liniilor electrice aeriene de 

înaltă tensiune. 
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(2) Tariful orientativ stabilit conform art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 159/2016, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru accesul furnizorilor de rețele publice de 

comunicații electronice la infrastructura fizică constând în stâlpii deținuți în proprietate, 

administrare ori concesiune de operatorii serviciului public de transport local și utilizați 

pentru susținerea firelor de contact necesare tracțiunii electrice a tramvaielor și 

troleibuzelor este de 7,44 lei/stâlp/cablu/lună.   

(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) și (2) nu includ TVA și pot fi indexate anual cu 

rata inflației. 

Art. 2. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

VLAD ȘTEFAN STOICA 

 

 

București, 22.03.2022 
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