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În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4), (5), (6) și (12) 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, 

Având în vedere Metodologia pentru stabilirea tarifelor maxime de acces pe 

proprietatea publică, cuprinsă în Expunerea de motive la prezenta decizie, 

 Având în vedere rezultatele Modelului de calcul al tarifelor de acces pe 

proprietatea publică, anexat Expunerii de motive la prezenta decizie,  

 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII 

 

emite prezenta: 
 

DECIZIE 

privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de 

acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică 

 

Art. 1. – (1) Entitățile prevăzute la art. 6 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, pot percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub 

imobilele proprietate publică, tarifele maxime prevăzute în anexă.  
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(2) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

 

București, 

Nr.  



                        ANEXĂ 

1. Lista tarifelor maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces 
pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică 

 

Nr 
crt. 

Tip de acces Tarife maxime anuale 

  Active, cu 
excepția 

clădirilor cu 
valoare de 
patrimoniu 

Clădiri cu 
valoare de 
patrimoniu 

1 Cabluri pe căi de comunicație (port, stradă urbană, teren) 2,70 lei/ml - 
2 Cabluri pe clădiri de birouri/spatii industriale/spatii rezidențiale1 – 

utilizare discontinuă 
2,04 lei/ml 3,43 lei/ml 

3 Cabluri pe clădiri de birouri/spatii industriale/spatii rezidențiale1 – 
utilizare continuă 

5,18 lei/ml 7,80 lei/ml 

4 Cabluri pe clădiri tip centre comerciale – utilizare discontinuă 4,83 lei/ml 7,36 lei/ml 
5 Cabluri pe clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă, clasa de 

risc seismic III si IV 
5,55 lei/ml 8,27 lei/ml 

6. Cabluri pe clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă, clasa de 
risc seismic I si II 

9,90 lei/ml 13,70 lei/ml 

7 Cutii în subteran (galerii edilitare) 9,09 lei/mp - 
8 Cutii în/sub ampriza drumului (stradă urbană) – localități rang 0 și 1 5,63 lei/mp - 
9 Cutii în/sub ampriza drumului (stradă urbană) – localități rang 2 și 3, 

categoria I 
52,51 lei/mp - 

10 Cutii în/sub ampriza drumului (stradă urbană) – localități rang 2 și 3, 
categoria II 

6,90 lei/mp - 

11 Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

102,01 lei/mp 160,32 lei/mp 

12. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

  68,69 lei/mp 118,67 lei/mp 

13. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

  35,37 lei/mp 77,02 lei/mp 

14. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

    2,05 lei/mp 35,37 lei/mp 

15. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

218,63 lei/mp 306,10 lei/mp 

16. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

168,65 lei/mp 243,62 lei/mp 

17. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

118,67 lei/mp 181,15 lei/mp 

18. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

  68,69 lei/mp 118,67 lei/mp 

19. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

  56,68 lei/mp 103,66 lei/mp 

                                                           
1 Atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire 



20. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

  29,84 lei/mp   70,10 lei/mp 

21. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

2,99 lei/mp   36,55 lei/mp 

22. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

-    2,99 lei/mp 

23. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

150,63 lei/mp 221,10 lei/mp 

24. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

110,37 lei/mp 170,77 lei/mp 

25. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

  70,10 lei/mp 120,44 lei/mp 

26. Cutii sub/pe/în clădiri1 de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

  29,84 lei/mp   70,10 lei/mp 

27. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

206,97 lei/mp 291,52 lei/mp 

28. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

158,66 lei/mp 231,13 lei/mp 

29. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

110,34 lei/mp 170,74 lei/mp 

30. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

62,03 lei/mp 110,34 lei/mp 

31. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

376,07 lei/mp 502,89 lei/mp 

32. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

303,60 lei/mp 412,31 lei/mp 

33. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

231,13 lei/mp 321,72 lei/mp 

34. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

158,66 lei/mp 231,13 lei/mp 

35. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

141,24 lei/mp 209,36 lei/mp 

36. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

102,32 lei/mp 160,70 lei/mp 

37. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

63,39 lei/mp 112,05 lei/mp 

38. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

24,47 lei/mp 63,39 lei/mp 

39. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

277,47 lei/mp 379,65 lei/mp 

40. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

219,09 lei/mp 306,67 lei/mp 

41. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

160,70 lei/mp 233,68 lei/mp 

42. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

102,32 lei/mp 160,70 lei/mp 

43. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

29,71 lei/mp 69,94 lei/mp 

44. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

6,72 lei/mp 41,20 lei/mp 



45. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

- 12,47 lei/mp 

46. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

110,18 lei/mp 170,53 lei/mp 

47. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

75,69 lei/mp 127,42 lei/mp 

48. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

41,20 lei/mp 84,31 lei/mp 

49. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

- 30,84 lei/mp 

50. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

- 7,69 lei/mp 

51. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

63,26 lei/mp 111,88 lei/mp 

52. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

35,47 lei/mp 77,15 lei/mp 

53. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

7,69 lei/mp 42,42 lei/mp 

54. Cutii sub/pe/în spații industriale1 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

- 7,69 lei/mp 

55. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

71,69 lei/mp 122,42 lei/mp 

56. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

42,70 lei/mp 86,19 lei/mp 

57. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

13,71 lei/mp 49,95 lei/mp 

58. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

- 13,71 lei/mp 

59. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

173,15 lei/mp 249,25 lei/mp 

60. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

129,67 lei/mp 194,89 lei/mp 

61. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

86,19 lei/mp 140,54 lei/mp 

62. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în intravilan, localități rang 0 și 1 

42,70 lei/mp 86,19 lei/mp 

63. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

32,25 lei/mp 73,12 lei/mp 

64. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

8,90 lei/mp 43,93 lei/mp 

65. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

- 14,74 lei/mp 

66. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

113,99 lei/mp 175,30 lei/mp 

67. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

78,96 lei/mp 131,51 lei/mp 

68. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

43,93 lei/mp 87,72 lei/mp 

69. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale11 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, situate în extravilan, localități rang 0 și 1 

8,90 lei/mp 43,93 lei/mp 



70. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic I, cu utilizare 
discontinuă, localități rang 2 și 3 

98,48 lei/mp 145,82 lei/mp 

71. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

71,43 lei/mp 112,00 lei/mp 

72. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

44,38 lei/mp 78,19 lei/mp 

73. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

17,33 lei/mp 44,38 lei/mp 

74. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic I, cu utilizare 
continuă, localități rang 2 și 3 

193,16 lei/mp 264,16 lei/mp 

75. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

152,58 lei/mp 213,44 lei/mp 

76. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

112,00 lei/mp 162,72 lei/mp 

77. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

71,43 lei/mp 112,00 lei/mp 

78. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

183,69 lei/mp 252,33 lei/mp 

79. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

144,46 lei/mp 203,30 lei/mp  

80. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

105,24 lei/mp 154,27 lei/mp 

81. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

66,02 lei/mp 105,24 lei/mp 

82. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

320,97 lei/mp 423,93 lei/mp 

83. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

262,13 lei/mp 350,39 lei/mp 

84. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

203,30 lei/mp 276,84 lei/mp 

85. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

144,46 lei/mp 203,30 lei/mp  

86. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic I, cu utilizare 
discontinuă, localități rang 2 și 3 

39,78 lei/mp 72,44 lei/mp 

87. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

21,12 lei/mp 49,11 lei/mp 

88. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

2,46 lei/mp 25,78 lei/mp 

89. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

- 2,46 lei/mp 

90. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic I, cu utilizare 
continuă, localități rang 2 și 3 

105,11 lei/mp 154,10 lei/mp 

91. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

77,11 lei/mp 119,11 lei/mp 

92. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

49,11 lei/mp 84,11 lei/mp 

93. Cutii sub/pe/în spații industriale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

21,12 lei/mp 49,11 lei/mp 

94. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

73,86 lei/mp 115,05 lei/mp 



95. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

50,33 lei/mp 85,63 lei/mp 

96. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

26,80 lei/mp 56,21 lei/mp 

97. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

3,26 lei/mp 26,80 lei/mp 

98. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

156,23 lei/mp 218,01 lei/mp 

99. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

120,93 lei/mp 173,88 lei/mp 

100. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

85,63 lei/mp 129,76 lei/mp 

101. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

50,33 lei/mp 85,63 lei/mp 

102. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

73,86 lei/mp 115,05 lei/mp 

103. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

50,33 lei/mp 85,63 lei/mp 

104. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

26,80 lei/mp 56,21 lei/mp 

105. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

3,26 lei/mp 26,80 lei/mp 

106. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic I, cu utilizare 
discontinuă, localități rang 4 și 5 

94,71 lei/mp 137,40 lei/mp 

107. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

70,32 lei/mp 106,91 lei/mp 

108. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

45,93 lei/mp 76,42 lei/mp 

109. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

21,53 lei/mp 45,93 lei/mp 

110. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic I, cu utilizare 
continuă, localități rang 4 și 5 

180,09 lei/mp 244,12 lei/mp 

111. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

143,50 lei/mp 198,39 lei/mp 

112. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

106,91 lei/mp 152,65 lei/mp 

113. Cutii sub/pe/în clădiri de birouri din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

70,32 lei/mp 106,91 lei/mp 

114. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

171,55 lei/mp 233,45 lei/mp 

115. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

136,18 lei/mp 189,24 lei/mp 

116. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

100,81 lei/mp 145,03 lei/mp 

117. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

65,44 lei/mp 100,81 lei/mp 

118. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

295,35 lei/mp 388,20 lei/mp 

119. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

242,29 lei/mp 321,88 lei/mp 



120. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

189,24 lei/mp 255,56 lei/mp 

121. Cutii sub/pe/în centre comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

136,18 lei/mp 189,24 lei/mp 

122. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

41,78 lei/mp 71,24 lei/mp 

123. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

24,95 lei/mp 50,20 lei/mp 

124. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

8,12 lei/mp 29,16 lei/mp 

125. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

- 8,12 lei/mp 

126. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

100,69 lei/mp 144,87 lei/mp 

127. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

75,44 lei/mp 113,31 lei/mp 

128. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

50,20 lei/mp 81,76 lei/mp 

129. Cutii sub/pe/în spații comerciale din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

24,95 lei/mp 50,20 lei/mp 

130. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

72,52 lei/mp 109,66 lei/mp 

131. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

51,29 lei/mp 83,13 lei/mp 

132. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

30,07 lei/mp 56,60 lei/mp 

133. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 

8,85 lei/mp 30,07 lei/mp 

134. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic I, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

146,79 lei/mp 202,50 lei/mp 

133. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic II, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

114,96 lei/mp 162,71 lei/mp 

133. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic III, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

83,13 lei/mp 122,92 lei/mp 

133. Cutii sub/pe/în spații rezidențiale1 din clasa de risc seismic IV, cu 
utilizare continuă, localități rang 4 și 5 

51,29 lei/mp 83,13 lei/mp 

 

2. Pentru toate celelalte tipuri de acces, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în 
sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei. 


