DIRECTIA GENERALA puNrnu ADMINISTRAREA ctAuRrr.oR GUVERNULUT
REPUBLICII MOLDOVA

oRDINUT

nr,L7[-A

nrriembrie 2019

mun. Chiginau

privind aprobarea Condifiilor de acces pe proprietatea publicd, aflatI in
gestiunea I. P. " Direcfia generali pentru administraea clldirilor Guvernului
Republicii Moldova"

Intru executarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr.28 privind

accesul

pe proprie:tali 9i utilizarea partajatd a infrastructurii asociate re{elelor publice
de

comunicafii electronice din 10 martie 2016 (Monitorut Oficial al Republicii
Moldova, 20 I 6, nr. I 00- I 05, art. I 94,

ORDON:

t. Se apr:obd Condiliile de acces pe proprietatea publicd, aflata in gestiunea
I.P."Direc'tia generald pentru administraea cladirilor Guvernului Republicii
Moldova" in vederea construirii (instaldrii), intre{inerii, demontdrii, inlocuirii,
transferului sau retehnologiziuii relelelor publice de comunicalii electronice ori
elementelor

de infrastructurd

a

necesare suslinerii acestora, conform anexei la

prezentul ordin.

2, Prezent:ul ordin intrd in vigoare din data aprobdrii qi se publicd pe pagina web
of

rcial6

a I.P. "Direciia

generald pentru administraea clddirilor Guvernului

Republicii Moldova".

3.La dattr intrdrii in vigoare a prezentului ordin

se abrogd Ordinul nr.44l

A din

01.12.2017 privind aprobarea Condiliilor de acces pe proprietatea publicd, aflatd in
gestiunea Direcliei generale pentru administraea

clddililor Guvernului Republicii

Moldova.

Director

Sergiu STANCIU

''APROB'
Director
Sergiu STANCIU
/

'

/

Anexd
la Ordinul I.P." Direclia generald
pentru administraraeacl6dirilor
Guvemului Republicii Moldova"
noiembrie 2ots

"rJj6-4din' 4B

Condifii de acces pe proprietatea public5, aflati in gestiunea I.P. " Direc{ia
generali pentru administrarea clidirilor Guvernului Republicii Moldova" in
vederea construirii (instalSrii), intrefinerii, demontirii, inlocuirii, transferului
sau retehnologizirii refelelor publice de comunicafii electronice ori a
elementelor de infrastructuri necesare susfinerii acestora
1. Entitatea care exerciti dreptul de administrare, modalitatea in care aceasta
poate fi contactati in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
1) l.P. "Direcfia generalS pentru administrarea clidirilor Guvernului Republicii
Moldova" (DIR GEN ADM CLAD GUVER RM), cu sediul la adresa MD-2012

mun. Chigindu, or. Chigindu, Piala Marii Adundri Na{ionale, 1.
2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces: anticamera DIR GEN
ADM CLr\D GUVER RM, etajul I I din clddirea nr.l62 de pe bd. $tefan cel Mare
gi Sfdnt ; email: anticamera@dgacg.md, fax 022 260458.

2. Caracteristicile proprietifii publice, aflate in gestiunea DIR GEN ADM

QLAD GtiVER RM care constituie obiectul dreptului de acces:
- Proprietrltea public6, care constituie obiectul dreptului de acces este parte a
imobilelor gestionate de DIR GEN ADM CLAD GUVER RM cu amplasare in
diferite zone ale oraqului ChiEindu. Adresele vor fi specihcate in contract.
- Dreptul fle acces pe'proprietatea publicd prevdzutd la alin. l) pct'2 este un drept
de uz (folosinla) care se exercit6 in condiliile legii de cdtre fumizorii de relele
publice de comunicalii electronice, (tn continuare denumisi furnizori), cu
respectareil principiului minimei atingeri aduse propriet6lii.
- Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea public6, aflatd in
gesriunea DIR GEN ADM CLAD GUVER RM, in condiliile Legii privind accesul
pe proprietbli qi utilizarea partajatd a infrastructurii asociate re[elelor publice de

tomunical[i electronice nr.28

din l0 martie 2016 (in

continuare Legea

nr.28/201(i), dacd sunt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele condilii:
a) exercil:iul acestui drept nu contravine destinaliei proprietilii publice sau
interesului public fap de proprietatea public6, aflatd in gestiunea DIR GEN ADM
CLAD GUVER RM;

b) lucrdrile de acces pe proprietatea public6, aflatd in gestiunea DIR GEN ADM
CLAD GWER RM se efectueazd in conformitate cu cerinlele de urbanism, de
amenajarr: a teritoriului, privind calitatea in construc{ii sau cele privind proteclia
mediului, a sdnatdlii, a ordinii publice, ap6rarea qi securitatea nalionald, prevdzute
de reglenrentdrile din domeniile respective;
- Imobilele DIR GEN ADM CLAD GUVER RM la care se oferd accesul:
acoperi;urile, etajele tehnice; perefii interiori ;i exteriori.

Tariful pentru dreptul

de acces qi condi{iile in care acesta se aplicl:
1) Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculeazd,conform Metodologiei de
calcul a trlrifelor maxime pentru dreptul de acces pe propriefilile publice Ei/sau de
utilizare partajatd a infrastructurii frzice, aprobate prin Hot6r6rea Guvemului
nr.I434 clin 29.12.2A16 Ei include costurile suportate de cdtre DIR GEN ADM
CLAD GUVER RM, ludnd
considerare criteriile stabilite de prezenta
metodologie.
3.

in

2) Tariful maxim sub formd unicd pentru exercitarea"dreptului de acces asupra
imobilelor DIR GEN ADM CLAD GUVER RM constituie 2577,0 lei per merru
pdtrat. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum gi modalitatea sa de plata
(anual, trimestrial, lunar, integral) se stabileEte prin negociere directd intre DIR
GEN ADM CLAD GUVER RM qi furnizorul de comunicalii electronice in funclie
de elem,:ntele refelelor de comunicalii electronice $i de elementele de
infrastructurd care fac obiectul lucrdrilor de acces, pebaze nediscriminatorii.
3) Contractul incheiat in formd autenticd va urma modelul contractului+ip stabilit

prin Hot;irdrea Consiliului de Administrafie al ANRCETI privind aprobarea
Contractttlui-tip de acces pe proprietatea publicd sau privatd in vederea
construirt'i (instaldrii), tntrelinerii, demontdrii, tnlocuirii, transferului sau
retehnolctgizdrii reSelelor publice de comunicatrii electronice o/i a elementelor de
infrastruc'turd necesare suslinerii acestora,nr.l3 din 07 iulie 2016.
4) La tariful prevdzut la alin.2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra
imobilelor DIR GEN ADM CLAD GIJVER RM se adaugd despdgubiri pentru
eventualele prejudicii directe gi certe cauzate prin efectuarea lucr6rilor.
5) Tarifut maxim prevdzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea urmdtoarelor
principii:
a) sd aco;rere prejudiciile directe gi certe cauzate prin efectuarea lucrdrilor, precum
gi prin existenla Ei funclionarea elementelor de infrastructurd ale relelelor publice
de comunicalii electronice care fac obiectul acestor lucrdri;
b) sd fie -iustificat gi proporfional cu afectarea imobilului DIR GEN ADM CLAD
GUVER JR.M;
c) sd aibri in vedere, atunci cdnd este cazul, plusul de valoare adus imobilului

respectiv,

prin instalarea relelelor publice de comunica[ii electronice sau a

elementelor de infrastructurd necesare sustinerii acestora.

a) datele de identifrcare gi de contact ale furnizorului solicitant care intenlioneazd
sd realizeze lucrdrile de acces pe proprietatea publicS, aflatd in gestiunea DIR
GEN AD-M CLAD GWER RM;
b) scopul solicitdrii dreptului de acces in zonarespectivA;
c) zona in care se inten{ioneazd sd se realizeze dreptul de acces (se va prezenta
planul de situafie, alte documente edificatoare);
d) lucrdrif e ce urmeazd a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare),.
e) durata estimativd a realizdrii lucrdrilor, dar gi perioada in care intenfione azd, sd
beneficie::e de acces pe proprietatea publicd, aflatd in gestiunea DIR GEN ADM
CLAD GIJVER RM.
2) DfR GEN ADM CLAD GLJVER RM va examina qi solufiona in conformitate
cu prevederile Legii nr.28/2016 cererea, documentele gi informa{iile prezentate in
vederea respectdrii prezentelor condilii de acces gi va comunica solicitantului
solufia mctivatd, in termen de cel mult l0 de zile lucrdtoare de la data primirii
cererii de acces, insoliti de documentele gi informaliile respective.
3) In cazll transmiterii unei cereri incornplete, se va solicita completarea acesteia
in cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevdzut la alin.2) prelunginduse in mod corespunzdtor cu intervalul de timp in care solicitantul va completa
cererea.

acces poate fi refuzatd doar in cazuri obiective si
temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunica
solicitantului in formd scrisd.

4) Acordrlrea dreptului de

6. Prevederi finale:
l) Exercitarea dreptului de'acces al furnizorului se va face doar dupd incheierea
unui contract de acces intre DIR GEN ADM CLAD GTJVER RM qi furnizor.
2) Contraotul privind exercitarea dreptului de acces se va incheia pe toatd durata de
funcfionale a refelelor publice de comunicalii electronice.
3) Contra,;tul de acces inceteazd, prin acordul de voinfi al pa4ilor, prin disparilia
imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea
obligafiilcr Sou in alte condilii contractuale/legale.
4) Lucrdrile de acces pe proprietatea public6, aflatd in gestiunea DIR GEN ADM
CLAD GIJVER RM se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prev6zute de
Legea nrJ182016 qi ale prezentelor condilii.

6) Prezentele condilii de acces se vor modifica Ei/sau completa in mod
corespunzdtor in funclie de modificarile/completarile introduse in Legea
nr,28/20|5.
7) Prezerrtele condilii se completeazd de drept
reglementdrile in vigoare emise in acest sens.

cu dispoziliile legislaliei

Executor: Z. Evtodienco
Tel.022 2:t0 384 .--i.fi -:'; t:
resurse umane, secretanat
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