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LISTA TARIFELOR MAXIME CE POT FI PERCEPUTE 

FURNIZORILOR DE REȚELE DE COMUNICAȚII PRIVIND 
ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A 

MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 

Nr. 
crt. Tip de acces 

Unitate 
de 

măsură 

Tarife maxime anuale 

Active, cu 
excepția 

tarifelor cu 
valoare de 
patrimoniu 

Clădiri cu 
valoare de 
patrimoniu 

1. 
Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea 
carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria I 
(subtraversare)situate în localităţi rang 2 şi 3 

 

Lei/ml 

 

2,70 -- 

2. 

Cabluri direct îngropate în săpătură sub partea 
carosabilă din ampriza străzilor urbane categoria 
II (subtraversare), situate în localităţi rang 2 şi 3 şi 
cabluri direct îngropate în/sub partea  
noncarosabilă din ampriza străzilor urbane 
categoria I situate în localităţi rang 2 şi 3 

Lei/ml 0,69 - 

3. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de 
birouri/clădiri rezidenţiale - utilizare discontinuă Lei/ml 0 0,58 

4. 
Cabluri direct instalate sub/pe/în  clădiri de 
birouri/clădiri industriale/ clădiri rezidenţiale - 
utilizare continuă 

Lei/ml 1,31 2,41 

5. Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre 
comerciale - utilizare discontinuă Lei/ml 1,16 2,22 

6. 
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre 
comerciale - utilizare continuă Lei/ml 3,38 5,55 

7. Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare) Lei/mp 9,09 - 

8. 
Cutii instalate în/sub partea oncarosabilă din 
ampriza drumului (străzilor urbane categoria I) 
situate în localităţi rang 2 şi 3 

Lei/mp 52,51 - 

9. 
Cutii instalate în/sub partea noncarosabilă din 
ampriza drumului (stradă urbană categoria II) - 
localităţi rang 2 şi 3 

Lei/mp 6,90 - 

10. Cutii instalate pe/în turn - localităţi rang 2 şi 3 Lei/mp 26,52 - 

11. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 Lei/mp 17,33 44,38 

12. Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 Lei/mp 71,43 112,00 

13. 
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu 
utilizare discontinuă, localități rand 2 și 3 Lei/mp 66,02 105,54 



  

14. Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu 
utilizare continuă, localități rand 2 și 3 

Lei/mp 144,46 203,30 

15. Cutii instalate sub/pe clădiri industriale cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

Lei/mp 0 2,46 

16. Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 

Lei/mp 21,12 49,11 

17. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 
utilizare discontinuă, localități rang 2 și 3 

Lei/mp 3,26 26,80 

18. 
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu 
utilizare continuă, localități rang 2 și 3 Lei/mp 50,33 85,63 

19. Cabluri direct îngropate în săpătură în/sub 
acvatoriu ăportuar (inclusiv rada portului) 

Lei/ml 1,79 - 

 
 
 

NOTĂ: 
1. Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elemente de 

infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, resăectiov antene,cabinete, camere 
tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte 
echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru 
care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea 
dreptului de acces pe, deasupra,în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși 
valoarea de zero lei. 

2. În cazlul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale), 
accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire 

3. Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități 
rang 2 și 3 


