
Condifiile de acces
pe proprietatea publicl, aflati in administrare (gestiune) Ministerului Aface , in

vederea intrefinerii, demontirii, inlocuirii, transferului sau retehnologailrii re{elelor publice de

comunica{ii electronice ori a elementelor de infrastructuri necesare susfinerii acestor refele

I. Entitatea care exercitl dreptul de administrareo modalitatea in care aceasta poate fi
contactatl in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

1) Ministeru Afacerilor Interne .

2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.):

ChisinIu, bd. Stefan cel Mare 75. tel: 255-600.
II. Caracteristicile proprieti{ii publice, aflate in administrare (gestiunea care constituie

obiectul dreptului de acces:

1) Proprietatea publicd care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat
la adresa: or. Riscani.

2) Dreptul de acces pe proprietatea publicd, prevdzutd,la pct. 1 este un drept de uz (folosintd)
care se exercitd in conditiile legii de cdtre furnizorii de rejele publice de comunicalii electronice, (tn
continuare denumilifurnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietdfii.

3) Fumizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea public6,, aflatd in administrarea
(gestiunea) autoritdlii publice, in condiliile Legii privind accesul pe proprietdli Si utilizareo partajatd a
infrastructurii asociate relelelor publice de comunicalii elecnonice nr.28 din 10 martie 2016 (tn
continuare Legea nr. 28/2016), dacd sunt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele conditii:

a) exerciliul acestui drept nu contravine destinaliei proprietdtii publice sau interesului public
fa{d de proprietatea publicS;

b) lucrdrile de acces pe proprietatea publici se efectueazd in conformitate cu cerinfele de
urbanism, de amenaj are a teritoriului, privind calitatea in constructii sau cele privind proteclia
rnediului, a sdndtdlii, a ordinii publice, apdrarca gi securitatea nafionald, prevdzute de reglementdrile
din domeniile respective.

III. Tariful pentru dreptul de acces qi condi{iile in care acesta se aplicl:

1) Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeazd sub forma unei p15!i unice conform
Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietd{ile publice qi/sau de
utilizare partajatd a infrastructuriifizice, aprobatd p,rin Hotdrdrea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016
qi include costurile suportate de cdtre titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de
administrare, ludnd in considerare criteriile stabilite de metodologia menfionat6.

2) Tariful maxim sub formd unicd pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului in
cauzd constituie 500 lei. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum qi modalitatea sa de platd (anual)
sa stabilit prin negociere directd cu furnizorul de comunicafii electronice in funcJie de elementele
relelelor de comunicafii electronii:e qi de elementele de infrastructurd care fac obiectul lucrdrilor de
acces, pe baze nediscriminatorii.

3) Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul incheiat in
forma autenticd coii:spuriiie "ihodelului contractului-tip stabilit prin Hotdrdrea Consiliului de
Administralie al ANRCETI nr. 13 din 07 iulig 2016 privind aprobarea Contractuluilip de acces pe
proprietatea publicd sau privatd tn vederea construirii (instaldrii), tntrelinerii, demontdrii, tnlocuirii,
transferului sau retehnologizdrii relelelor publice de comunicalii electronice ori a elementelor de
infrastructurd necesare suslinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.

4) Tariful maxim pentru accesul pe proprietate publicd sa stabilit cu respectarea urmdtoarelor
principii:

a) justificat qi proporfional cu afectareaimobilului;



b) acoperd exclusiv contravaloarea despdgubirii pentru prejudiciile directe qi certe cauzate

prin efecfuarea lucrdrilor de instalare, intrelinere, demontare, inlocuirea, transferare sau

retehnologizarea a relelelor publice de comunicatii electronice.

IV. Limitiri cu privire la exercitarea dreptului de acces:

1) Lucrdrile necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv qi pentru exploatarea 9i

intretinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului

dreptului de administrare se rcalizeazdcu respectarea urmdtoarelor condilii:
a) sd nu deterioreze cdile de acces a imobilului gi nici a altor entitdti situate in preajm6.

b) sd nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau

titularului de administrare qi a altor entitdti din aceeagi zon6.

2) Fumizorul are obligalia de a readuce in starea iniliald proprietatea afectatd de rcalizarea

lucrdrilor de acces sau, prin acordul pdrfilor, de a compensa cheltuielile determinate de readucerea in
starea initialS a proprietdtii afectate.

3) Furnizorul are obligafia sd suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea,

modificarea, operarea, intrelinerea qi repararea refelelor publice de comunicalii electronice sau a
elementelor de infrastructura necesare susfinerii acestora.

4) Furnizorul are obligatia sd reamplaseze elementele retelelor publice de comunicalii
electronice ori elementele de infrastructurd necesare sustinerii acestora pe cheltuiald proprie, la
solicitarea justificatd a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.

5) Furnizorul garanteazd cd elementele de refea instalate pe proprietatea publicd nu au efecte

secundare/ nocive pentru persoanele aflate in perimetrul imobilului.
6) Furnizorul are obligalia de a lua toate mdsurile necesare in scopul evitArii

producerii de accidente care sd punl in pericol viala cetdfenilor, sd producd pagube
rnateriale sau care si restriclioneze accesul in/pe imobilul in ut.rz6.

7) Atunci cdnd lucrdrile de acces intervin asupra structurii de rezistenfd a
construcliei sau imobilului se incdrca cu o sarcind suplimentari semnificativd, accesul va fi
analizat numai dupd expertizarea tehnicd a imobilului/construcfiei.

8) Este interzisd amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe faladd, acoperiqul qi perelii
exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al relelelor de comunicalii sau a
diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funclionarea relelei existente.

9) Modalitdlile de amplasare a elementelor relelelor de comunicafii ori elementelor de

infrastructurd asociatd vor respecta normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea ;i
instalarea refelelor de comunicafii electronice.

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

l) in vederea exercitdrii dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces insoJitd
de toate documentele ce confirmi indeplinirea condiliilor de acces, dupd cum urmeazd:

a) datele de identificare qi de contact ale fumizorului solicitant care intentioneazdsdrealizeze
lucrdrile de acces pd.proprietd,t't'qi saq de utilizare partalatd a infrastructurii frzice;

b) proprietatea, infrastructura frzicd sau zona in care se intenfioneazd, sd se realizeze dreptul
de acces ori de utilizare partajatd a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situalie, alte
documente edifi catoare) ;

c) scopul solicitdrii dreptului de acces in zona respectivd;
d) lucrdrile ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentore);
e) durata estimativd a realizdrii lucrlrilor, dar qi perioada in care furnizorul intenfioneazd sd

beneficieze de acces pe proprietatea public6.
2) Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina qi

soluliona in conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele qi



informa{iile prezentate in vederea respectdrii prezentelor condilii de acces gi va comunica solicitantului
solutia motivatd, in termen de cel mult 10 de zile lucrdtoare de la data primirii cererii de acces, insolitd
de documentele qi informaliile respective.

3) In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in cel mult
l0 zile de la primirea cererii, termenul prevdzttt la alin. 2) prelungindu-se in mod corespunzdtor cu
intervalul de timp in care solicitantul va completa cererea.

4) Acordarea dreptului de acces poate fr refuzata doar in cazwi obiective si temeinic
justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunicd solicitantului in formd scrisd.

VI. Prevederi finale:

1) Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar dupl incheierea unui contract
de acces. Contractul incheiat, va urma modelul contractului-tip de acces pe proprietatea publicd sau
privatd in vederea construirii (instal6rii), intretinerii, demontdrii, inlocuirii, transferului sau
retehnologiz6rii retelelor publice de comunicalii electronice ori a elementelor de infrastructurd
necesare susfinerii acestora, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului de Administrafie al ANRCETI nr.13
din 07 iulie 2016.

2) Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe toata durata de funcfionare
a refelelor publice de comunicafii electronice.

3) Contractul de acces inceteazd, prin acordul de vointd al pbrfilor, prin disparilia imobilului,
la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii
contractuale/ legale.

4) Condiliile in care se realizeazd dreptul de acces a furnizorilor de re{ele publice de
comunicatii electronice pe proprietateapublicd, in termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri
privind exercitarea dreptului de acces la o anumitd proprietate, se publicd pe pagina web oficiald, a
titularului dreptului de proprietate sau titulanrlui dreptului de administrare, atunci cdnd aceasta existd
sau se afrqeazd,in locuri vizibile la propriul sediu.

5) Titularul de proprietate sau titularul de administrare va transmite ANRCETI o copie a
condifiilor de acces stabilite inilial gi, a oricdror modificdri/completdri ale acestor condilii, in termen de
3 zile lucrStoare din data publicdrii acestora pe pagina sa web oficiald,.

6) Lucrdrile de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevdzute de Legea nr.
28/2016 qi ale prezentelor conditrii.

7) Prezentele condiJii de acces se vor modifica Ei/sau completa in mod corespunzltor in
funcfie de modificdrile/completdrile introduse in Legea nr. 28/2016.

8) Prezentele condifii se completeazd, de drept cu dispozitiile legisla{iei gi reglementdrile in
vigoare emise in acest sens.
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