CondiJiile de acces
publici, aflati in administrare (gestiune) Qcoala Profesionali nr,4, Chifiniu, in
vederea constnririi (instalirii), intretinerii, demontirii, inlocuirii, transferului sau
retehnologizirii relelelor publice de comunicalii electronice ori a elementelor de infrastructurl
necesare susf inerii acestor retele

pe proprietatea

I. Entitatea care exerciti dreptul de administrare,

modalitatea in care aceasta poate fi
contactatl in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
1) $coala Profesionald nr.4. Chigindu cu sediul mun Chi;iniu. sos. Muncesti. 790
2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa. telefon etc )l
, 022 52-54-29

.

II. Caracteristicile proprietifii

publice, aflate in administrarea (gestiunea) care constituie
obiectul dreptului de acces:
1) Proprietatea publicd care constituie obiectul dreptului de acces este pafie a imobilului situat
la adresar mun. Chi$in;u, sos. Mulcesti. 790.
2) Dreptul de acces pe proprietatea publicd prevbzutd la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz
(folosirle) care se exercita in condiliile legii de cdte turnizorii de relele publice de comunicalii
electronice, (in continuare denumili .litrnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse
proprietafi pe un termen de 15 ani.
3) Fumizodi pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publicA, aflatd in administrarea
(gestiunea) autoritdlii publice, in condiliile Zegii priNind accesLll pe pop/ietdli Si utilizljrea pafiajatd d
inli'astructurii asocqte rc[elelor publice de comumcalii electronice nr 28 din l0 martie 20]6 (in
continuqre Legea nr 28/2016), daciL snntindeplinite in mod cumulativ urmitoarele condilii:
a) exercifiul acestui drept nu contravine destinaliei proprietelii publice sau interesului public
fald de proprietatea publice;
b) iucrdriJe de acces pe proprietatea publici se efectueazd in conformitate cu cerinlele de
urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea in construclii sau cele p vind proteclia
mediului. a sAndtetrii, a ordinii publice, apdrarea $i securitatea nationali, prevdzute de reglementarile
din domcniile respective

III. Tariful pentru dreptul de acces {i condiliile in care acesta

1)

se

aplicd:

Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeaze sub forma unei pldfi unice confonn
Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de dcces pe proprietdlile p blice Si/sau de
Lttilizare pd ajatd q tnfrastructurii fizice, aprobateprin HodrAred Gul)elnului nr. I131dtn29 12 20I6
qi include costurile supofiate de cAtre titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de
administrare. ludnd in considerare criteriile stabilite de metodologia men[ionati
2)
Tariful maxim sub forma urici pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului in
cauze constituie 359 122,21 lei/15 ani( trei sute cincizeci gi noud mii una suta douezeci 5i
doi lei, 21) Nivelul efectiv al tadfului de acces, precum !i modalitatea sa de plara
trimestriLll, lunar, integral) se stabileqte prin negociere directd cu fu.nizorul de comunicalii
eiectronice in func1ie de elementele relelelor de comunicafii electronice gi de elementele de
infrastructurd care fac obiectul lucr[rilor de acces, pe baze nediscriminatorii
3)
Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul inclrejat in
foma autenticd va urma modelul contactului-tiD stabilit orin Hotererea Consiliului de
Administmlie al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 20 t6 privind aprobare a Conttuctului-tip de acccs pe
proplietatea p blicd sau pri|atd ifi wdelea construi/ii (instaldrii), intre{inerii, demontArii,
inlocuirii, tran,tferului sau retehnologizdrii relelelor publice de comunicalii elect/onice ori tt
elementelor de mfrasttucturd necesqre suslinerii acestora, ff. 13 din 07 iulie 2016.

4)

La tariful prevAzut la alin. 2) pentru exercitarea &eptului de acces asupra imobilului se
adaugd despegubiri pentru eventualele p.ejudicii di.ecte $i cefie cauzate p n efectuarea lucrerilor
5) Tariful maxim prevEzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea urmdtoarelor principii:
a) sd fie justificat $i propo4ional cu afectarea imobilului;
b) sd acopere doar prejudiciile directe $i certe cauzate prin efectuarea lucrdrilor, precum ii
prin existenla $i func{ionarea elementelor de infrastructura ale relelelor publice de comunicalii
electronice care fac obiectul acestor lucrari:
c) sd aibb in vedere, atunci cand este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, pdn
instalarea relelelor publice de comunicalii electronice sau a elementelor de infrastructure necesare
sustinerii acestora

IV, Limitdri cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1)

Lucrdrile necesare pentru exetcitdea dreptului de acces, inclusiv ;i pentru exploatarea li
intrelinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului
&eptului de administuare se realizeazd cu respectarea umdtoarelor condiliil
s[ nu detedoreze ceile de acces a imobilului qi nici a altor entita situate in preajmA.
sd nu se pefiubeze regimul de activitate al titularuhri dreptului de proprietate sau
titularului dreptului de administrare $i a altor entitAJi din aceeagi zond.
Furaizorii au obligalia de a readuce in starea initriald proprietatea afectat6 de realizarea
lucrArilor de acces sau, prin acordul pa4ilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea in
starea iniliald a proprietelii afectate.
Furnizorii au obligalia se supofie in intregime cheltuielile cu privire la instalarea,
rnodificarea, opemrea, intrelinerea
repararea relelelor publice de comunicalii electronice sau
elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora.
Furnizorii au obligalia sd reamplaseze elementele reielelor publice de comunicatii
electronice
elementele de infrastructud necesare suslinedi acestora pe cheltuiald proprie, la
solicitarea j ustificate a titularului dreptului de prop etate sau titulartlui dreptului de administrare
Fumizorii garanteazA cA elementele de relea instalate pe aceastd proprietate nu au efecte
secundare/ nocive pentru peBoanele aflate in perimetrul imobilului

a)
b)
2)
3)

!i

4)

o

5)

6) Fumizorii au obligatia de a lua bate mdsurile necesare in scopul evittuii
producerii de accidente care sd punA in pericol viala cetefenilor. sA produc, pagube
maleriale

sau care sA restrictioneze accesul in/pe

imobilul in cauzi.

7) Atunci cand lucrbrile de acces intefl,/in

asupra structurii de rezistenld a
construcliei sau imobiluV constructia se incArca cu o sarcina suplimentare semnificativa.
accesul va f,i analizat numai dupe expertizarea tehnicd a imobilului/ construcliei.
8) Este interzisA amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe falada, acoperiful $i pere.tii
exteriori ai imobilului. role de cabluri rezultate ca surplus al relelelor de comunicalii sau a
diverselor echipamente care nu contdbuie efectiv la functionarea retelei existente.
9) Modalittlile de amplasare a elementelor relelelor de comunicalii ori elementelor de
infrastructurd asociatd vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare pdvind proiectarea $i
instalarea relelelor de comunicafii.

V. Procedura detaliati ce trebuie respectati de solicitantul dreptului de acces:

1)

in vederea exercittuii dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces insolite
de toate documentele ce confirmi indeplinirea condiliilor de acces, dupa cum urmeaz a:
datele de identificare Si de contact ale fumizorului solicitant care intenlioneazd sA realizeze
lucrdrile de acces pe proprietAli li sau de utilizare pafiajate a infrastructudi fizice.

a)

b)

proprietatea, infrastructura

fizici

sau zona in care se intenlioneaza sd se realizeze dreptul
fizice (se va prezenta planul de situalie, alte

de acces ori de utilizare pafiajate a infrastuuctu

i

documente edifi catoare);
scopul soliciterii dreptului de acces in zona respective;
lucririle ce urmeazd aIr efectuale (memoriul tehnic de prezentare):
durata estjmativl a realizdrii lucrdrilor, dar ;i perioada in care intenlioneazA sA beneficieze
de acces pe propdetatea publicd.
Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare ya examina $i
soluliona in conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele $i
infomafiile prezentate in vederea respectirii prezentelor condilii de acces qi va comunica solicitantului
solulia motivate, in termen de cel mult 10 de zile lucretoare de la data primirii ceredi de acces, insolitA
de documentele Ei informa{iile respective.

c)
d)
e)
2)

inteNalul de timp in care solicitantul va completa ceterea.
4) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar in cazuri obiective si temeinic
justificate. Motivele care au deteminat respingerea cererii se comunicd solicitantului in forma scrisi.

VI. Prevederi finale:

1)

Exercitarea dreptului de acces al fumizorului se va face doar dupA incheierea unui contract

de acces.

2)

Contactul p vind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe o perioadd de 14 ani, cu
posibilitatea de prelungire prin acordul p54ilor, exprimat in scris.
3) Contractul de acces inceteazi prin acordul de voin15 al pa4ilor, prin disparitia imobilului,
la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii
contmctuale/ legale.

4)

Condiliile in care se realizeazd &eptul de acces a fumizorilor de relele publice de
comunicalii electronice pe prop etatea publicd, in temen de 30 de zile de la data primei cereri privind
exercitarca dreptului de acces se publici pe pagina 1re, oficiala a titularului dreptului de proprietate
sau titulamlui dreptului de administrare.
Lucrdrile de acces se pot efectua numai cu respectarea prevedertlor pteydznte de Legea t1r.
0/6 ti ale prezentelor condifii.
Prezentele condilii de acces se vor modifica gi/sau completa in mod corespunzdtor in
funclie de modificbrile/complettuile iffioduse in Legea w
016.
Prezentele condilii se completeaze de &ept cu dispozitiile legislaliei Si reglementerile in
vigoare emise in acest sens.
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5)

6)

7)
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CALCUL TARIFELOR PENTRU DREPTUL DE ACCES PE
PROPRIETATILOR PUBLICE
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