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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, M NCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII
MOLDOVA
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moşneaga"

DISPOZIŢIE

" ✓6 "/U2l t-U-tc7�QO18

Cu privire la aprobarea
Condiţiilor de acces pe proprietatea
publică, aflată în administrarea (gestiunea)
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga"
În temeiul Legii nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea
partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. l 00-105, art.194), Legii nr. 241 din 15.11.2007 a
comunicaţiilor electronice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54,
art.155), Ghidului privind accesul pe proprietăţi, aprobat prin Ordinul Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.46/I din
02.05.2017 şi Regulamentului IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga"
aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 481 din
05.04.2018,
DISPUN:
1. Se aprobă condiţiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea
(gestiunea) IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga" în vederea construirii
(instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor
publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora. (se anexează)
2. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din data aprobării şi se publică pe pagina web
a IMSP SCR „Timofei Moşneaga".
3. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie şefului Serviciul juridic.

Director

Prof., Dr. Anatol CIUBOTARU

la Dispoziliu
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Condi{iile de acces
pe proprietatea publicd, afla in administrare (gestiune) IMSP Spitalul clinic Republican ,,Timofei
rii (instalirii), intre{inerii, demontirii, inlocuirii, transferului sau
Moqneagatt, in vederea const
blice de comunica{ii electronice ori a elementelor de infrastructuri
retehnolo gizilrii re{elelo r
necesare sus{inerii acestora

modalitatea in care aceasta poate fi
contacta in vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
L IMSP Spitalul C nic Republican ,,Timofei Moqneaga" cu sediul la adresa MD-2015
mun.Ch.iEindu, str. N.Testemi! unr.29.
depunerea cererilor de acces: anticamera; email: scr@ms'md,
2. Datele de contact

I. Entitatea care

ex

rcitl dreptul de administrare,

Fax: 0 22 72-90-33.

publice, aflate in administrarea (gestiunea) IMSP Spitalul
Clinic Republican Timofei Moqneagarr, care constituie obiectul dreptului de acces:
care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la
Proprietatea publi

II. Caracteristicile
J.

p

Chi;iniu, str. C.
4, Dreptul de acces
(folosinfd) care se exercitd

ti{ii

adresa: mun.

proprietatea public[ prevdz\td,la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz
condiliile legii de cdtre fumizorii de relele publice de comunicalii
numi{i furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse

electronice, (in continuare
proprietdtii.
5, Fumizorii Pot be ficia de dreptul de acces pe proprietatea publicd., aflatd in administtarea
pe
(gestiunea) IMSP Spitalul Cli ic Republican ,,Timofei Mqneaga" in condiliile Legii privind accesul
nr'
proprietdfi gi utilizarea partaja a infrastructurii asociate re{elelor publice de comunicalii electronice
inuare Legea nr. 28/2016), dacd sunt indeplinite in mod cumulativ
28 din 10 martie 2016 (tn
urmitoarele condilii:
nu contravine destinaliei proprietdlii publice sau interesului public fald
a) exerciliul acestui
de proprietatea publicd, aflatd n admini strarea ( ge sti unea) IIvl S P S C R,,Timofei Mo;neaga";
b) lucr[rile de acces pe proprietatea publicd., aflatd in administrarea (gestiunea) IMSP SCR
in conformitate cu cerinlele de urbanism, de amenajare a teritoriului,
,,'Jiimoi:i Mogneaga" se efect
cele privind proteclia mediului, a sdndtalii, a ordinii publice, apdrarea 9i
privind calitatea in construcfii
se,curitatea naf ional6, prev

6.

Imobilul aflat in

de reglementdrile din domeniile respective.
ministrarea IMSP SCR ,,Timofei Moqneaga" la care se oferd accesul: co;ul

din mun.Chi;indu, str. Testemilanu, 29 - 280 m-p'
de acces pe proprietatea IMSP SCR ,,Timofei Mo;neaga" lista
Pentru cererile u

de fum al cazangeriei spitalul

'1.

imobilelor

se va anexa separat.

III. Tari

8.

Tariful maxim
IVtetodolosiei de calcul a
utTlizat.e partajatd. a tn

I pentru dreptul de acces qi condifiile in care acesta se aplicl:
dreptul de acces se calculeazd sub forma unei plali unice conform
felor maxime pentru dreptul de acces pe proprietdlile publice gi/sau de
urii fizice, aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1434 din29)22016 ;i

IMSP SCR,fimofei Mo;neaga", ludnd in considerare criteriile stabilite

include costurile suportate de
de prezenta metodologie.

9.

Tariful maxim sub

rmd unicd pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului IMSP

SCR ,,Timofei Moqneaga" cons tuie 3331,00 lei per metru pStrat.Nivelul efectiv al tarifului de acces,
(anual, trimestrial, lunar, integral) se stabileqte prin negociere directd
pre)cum qi modalitatea sa de
intre IMSP SCR ..Timofei
Ei furnizorul de comunicalii electronice in funcfie de elementele
ice si de elementele de infrastructurd care fac obiectul lucrdrilor de acces,
re!,olelor de comunicalii elect
pe baze nediscriminatorii.

Tariful de acces se va achita la incheierea contractului de acces. Contractul incheiat in forma
tractului-tip stabilit prin Hotdrdrea Consiliului de Administralie al
autentici va urrna modelul
16 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publica
AI.{RCETI nr. 13 din 07 iulie
irii (instaldrii), intrefinerii, demontdrii, inlocuirii, transferului sau
sau privatd in vederea
retehnologizdrii relelelor publi de comunica{ii electronice ori a elementelor de infrastructurd necesare
iulie 2016.
sur;finerii acestora, nr. 13 din
1 1. La tariful prevdzut la pct. 9, pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului IMSP
gd despagubiri pentru eventualele prejudicii directe qi certe cauzate prin
SCR ,,Timofei Moqneaga" se

10.

lucririlor.
12. Tariful maxim
a) si fre justificat

eferctuarea

cu respectarea urmdtoarelor principii:
gi
porJional cu afectarea imobilului IMSP SCR,,Timofei Mo;neaga";
b) sd acopere doar iudiciile directe gi certe catzate prin efectuarea lucrdrilor, precum 9i prin
ex.istenla qi funclionarea eleme telor de infrastructurd ale relelelor publice de comunicalii electronice care
fac obiectul acestor lucrdri;
c) s6 aibd in vedere, tunci cdnd este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin
ins;talarea

relelelor publice

la pct.

9 a fost stabilit

comunicatii electronice Sau a elementelor de infrastructuri necesare

suslinerii acestora.

itiri

cu privire la exercitarea dreptului de acces:
13. Lucrdrile necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv gi pentru exploatarea 9i
pe proprietatea IMSP SCR ,,Timofei MoEneaga" se realizeazd cu
intretinerea echipamentelor i

IV. Li

respectarea urmAtoarelor condi ll:

a)

sd nu deterioreze
entitAti situate in preajmd;
b) sd nu se perturbe

ile de acces cdtre sediul IMSP SCR ,,Timofei

Moqneaga" $i

nici a altor

regimul de activitate al IMSP SCR ,,Timofei Moqneaga" 9i nici a altor

entitali situate in preajm6.

14. Furnizorii au obli fia de a readuce in starea iniliala

proprietatea IMSP SCR ,,Timofei
lucrarilor de acces sau, prin acordul p64ilor, de a compensa IMSP SCR
Moqneaga" afectatd de reali
,,Timofei Moqneaga" cheltuieli le eterminate de readucerea in starea iniliala a proprietalii afectate.
15. Furnizorii au obli lia sd suporte in intregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea,
a relelelor publice de comunicalii electronice sau elementelor de
operarea, intrefinerea Ei repa
inliastructura necesare sustine i acestora.
16. Fumizorii au obli fia sd reamplaseze elementele relelelor publice de comunica]ii electronice
necesare sus{inerii acestora pe cheltuiald proprie, la solicitarea j ustificatd
ori elementele de infras
al IMSP SCR,,Timofei
cd elementele de relea instalate pe proprietatea IMSP SCR ,,Timofei
17. Furnizorii saran
nocive pentru persoanele aflate in perimetrul IMSP SCR ,,Timofei
Moqneaga" nu au efecte sectt
Mo;neaga".

au obli tia de a lua toate mdsurile necesare in scopul evitarii producerii
de accidente care sE Pund n pericol viafa cetdfenilor, sd producd pagube materiale sau care
sd restricfioneze accesul in/pe i obilul IMSP SCR,,Timofei Moqneaga"'
ile de acces intervin asupra structurii de rezistenfd a construcliei
19. Atunci c6nd I
sau imobilul/construcfia se incdrca cu o sarcind suplimentard semnificativd, accesul va fi
tehnicd a imobilului/construcfiei.
analizat numai dupd experti
cu titlu provizoriu sau dehnitiv, pe fa\ada, acoperi;ul qi pere{ii
20. Este interzisd ampl
exteriori ai imobilului IMSP CR ,,Timofei Mogneaga", role de cabluri rezultate ca surplus al
a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la
re{elelor de comunicafii
fuirclionarea refelei existe
21. Modalitalile de a lasare a elementelor relelelor de comunica{ii ori elementelor de
normelor tehnice aplicabile in vigoare privind proiectarea gi irrstalarea
infrastructurd asociatd vor res

18. Furnizorii

ref,olelor de comunicalii.

v. Procedura deta
2"2.

Mogneaga"

in vederea exerci
o cerere de acces in

ti ce trebuie respectatl de solicitantul dreptului de acces:
ii dreptului de acces, solicitantul va depune la IMSP SCR ,,Timofei
itd de toate documentele ce confirma indeplinirea condiliilor de acces,

dupd cum urmeazd'.

a)

datele de identifica
luc;ririle de acces pe propri

de contact ale fumizorului solicitant care intenfioneazd. sd, tealizeze
publicd, aflatd in administrarea (gestiunea) IMSP SCR ,,Timofei

Moqneaga";

b)

ura ftzicd sau zona in care se inten{ioneazd sd se rcahzeze dreptul de
acces ori de utilizare partajatFt a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situalie, alte documente
edificatoare);
scopul solicitdrii d ptului de acces inzonaresPectivd;
a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
d) lucrdrile ce u
e) durata estimativd a realizdrii lucrdrilor, dar gi perioada in care intenlioneazd sd beneficieze de
at[ in administrarea (gestiunea) IMSP SCR ,,Timofei MoEneaga".
acrles pe proprietatea publicd,
Mos,neaga" va examina qi soluliona in conformitate cu prevederile Legii
23, IMSP SCR..1I
mentele Ei informaliile prezentate in vederea respectdrii prezentelor
nr. 281|2016 cererea de acces,
proprietatea, infi

c)

condilii de acces gi va comuni
de la data primirii cererii de

24. In cazul transmt

solicitantului solulia motivatd, in termen de cel mult 10 de zile lucrdtoare
, insolitd de documentele Ei informaliile respective.
i unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia in ceI mult 10
I previzut la alin. 2) prelungindu-se in mod corespunzdtor cu intervalul

zile de la primirea cererii, te
pleta cererea.
de timp in care solicitantul va
25. Acordarea dreptul i de acces poate fi refuzatd doar in cazuri obiective si temeinic justificate.
lngerea cererll se comunicd solicitantului in formd scris6.
Motivele care au determinat

VI. Prevederi finale:

26.

Exercitareadreptul
acces intre IMSP SCR..Ti
2,7. Contractul privind
posibilitatea de prelungire prin
218. Contractul de

expiralea duratei sale, ca

i de acces al furnizorului se va face doar dupd incheierea unui contract de
Moqneaga" gi fumizor.

exercitarea dreptului de acces se va incheia pe o perioadd de 5 ani, cu
acordul pd(ilor, exprimat in scris.
inceteazd,prin acordul de voinla al pa4ilor, prin disparilia imobilului, la

re a rezrlierii pentru neexecutarea obligaliilor sau in alte condilii

contractuale/ legale.

29.

Condiliile in care

el,ectronice pe proprietatea

realizeazd dreptul de acces a fumizorilor de relele publice de comunicalii

hcd, aflatd in administrarea (gestiunea) IMSP SCR ,,Timofei Mo;neaga" in

prirnei cereri privind eftercitarea dreptului de acces se publici pe pagina

30.

Lucldrile de acqes
,,Timofei MoqnSga" se pot
prezentelor condilii.

31.

Prezpntele condiXii

de modificdrile/qompletdrile

ir

32. in nidsura in care
28t20r6.

proprietatea public{, aflatd in administrarea (gestiunea) IMSP SCR
numai cu respedtarea prevederilor din Legea nr. 2812016 qi ale
acces se vor modificp qi/sau completa

in mod corespunzitor in funcfie

in Legea nr.2814016.
dispune prezentele pondiliii se cornplelteazd

cl

dispoziliile Legii nr.

