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Nr. 4672/28.01.2022
PUBLICAŢIE
Privind condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe terasa Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova urmarea solicitării formulate de Telekom Romanian
Mobile Communication S.A şi de către Vantage Towers S.R.L.
Urmarea solicitărilor nr. 46539/02.11.2021 şi nr. 48175/11.11.2021 în baza Legii nr.
159/2016, privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, publică condiţiile de acces şi documentele ce
urmează a fi prezentate de solicitant.
1. Entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile în care
aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cerilor de acces pe proprietăţi:
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (numit în continuare SCJU Craiova)
în calitate de titularul dreptului de administrare asupra imobilului situat în str.
Tabaci, nr.1, Craiova, jud. Dolj, e-mail: scjuc.general.manager@gmail.com, fax:
0251/5034.523.
2 Caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces: terasa cladirii
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, situate în Craiova, str. Tabaci,
nr.1
3 Contravaloarea dreptului de acces stabilită prin decizia ANCOM nr. 997/2018
privind tarifele maxime care pot fi percepute prntru exercitarea dreptului de
acces pe, deasupra sau sub imobilele proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare este de 0 lei.
4 Condiţiile în care se realizeaza dreptul de acces sunt următoarele:
a) lucrarile propuse a fi realizate pentru accesul pe proprietatea publica a judeţului
Dolj trebuie să evite deteriorarea bunurilor din patrimoniul administrat de Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova;
b) lucrarile propuse nu vor afecta în nici un fel celelalte imobile din incinta
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
c) lucrarile vor fi efectuate fara a perturba beneficiarii Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Craiova, pacientii internaţi in spital şi/sau desfasurarea activitatilor specifice
spitalului;
d) in cazul in care lucrarile de acces propuse de furnizor şi acceptate de Spitalul
Clinic Judetean de Urgenta Craiova afecteaza proprietatea, la incetarea dreptului de acces,
dupa caz, furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligafia de a readuce
in starea initiala proprietatea afectata sau, prin acordul parilor, poate plati titularului
dreptului de administrare contravaloarea cheltuielilor determinate de aducerea in starea
initiala a proprietatii afectate. Readucerea in stare initiala a proprietatii afectate se va face
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de urgenta (in maxim 7 zile de la deteriorarea/afectarea proprietatii), pentru a nu perturba
beneficiarii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, personalul sanitar şi/sau
desfasurarea activitatilor specifice unitatii sanitare. Fumizorul de retele publice de
comunicatii electronice are obligatia de a respecta termenele de remediere mentionate, sub
sanctiunea rezilierii contractului incheiat pentru realizarea dreptului de acces şi/sau a platii
de daune interese. Readucerea in starea initiala a proprietatii afectate se va face cu
materiale de acelaşi fel, care sa nu faca nota discordanta cu restul lucrarilor;
e) montarea echipamentelor de catre fumizorii de retele publice de comunicatii
electronice in perimetrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova se va face in
prezenta unui reprezentant al acestuia. Furnizorii de retele de comunicatii electronice
raspund pentru orice afectare accidentala a retelelor spitalului, fiind obligati sa le repare in
maximum 24 de ore de la orice incident, sub sanctiunea de daune-interese;
f) in cazul in care lucrarile de acces pe proprietati presupun sapaturi in zonele in
care exista cabluri sau conducte subterane, furnizorii de retele publice de comunicatii
electronice au obligatia de a asigura executarea acestor sapaturi manual. Furnizorii de
retele de comunicatii electronice raspund pentru orice afectare accidentala a retelelor
Spitalui Clinic Judetean de Urgenta Craiova (reteaua de alimentare a stalpilor de iluminat,
reteaua pentru camerele de supraveghere etc), fiind obligat sa le repare in maximum 24 de
ore de la orice incident sub sanctiunea platii de daune interese;
g) furnizorii de retele publice de comunicatii electronice au obligatia sa reaseze
elementele retelelor de comunicatii electronice ori elementele de infrastructura necesare
sustinerii acestora pe cheltuiala proprie, atunci cand aceasta reasezare este necesara pentru
constructia de cladiri sau pentru efectuarea de lucrari de catre proprietar/titularul dreptului
de administrare;
h) furnizorii de retele publice de comunicatii electronice garanteaza ca
echipamentele instalate nu au influente negative/efecte secundare nocive asupra
ansamblului mediului inconjurator (persoane, animate, materiale, functionalitatea altor
elemente/retele de infrastructura) din perimetrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Craiova; in cazul în care se va constata producerea unor asemenea influente/efecte
secundare, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova are dreptul de a rezilia contractul
incheiat pentru realizarea dreptului de acces sau de a pretinde furnizorului de retele
publice de comunicatii electronice sa ia anumite masuri.
i) furnizorii de retele de comunicatii electronice raspund de intocmirea
documentatiei şi de obtinerea tuturor avizelor, acordurilor/autorizatiilor necesare pentru
efectuarea lucrarilor de acces pe proprietati, precum şi pentru instalarea şi functionarea
echipamentelor/retelelor de comunicatii electronice proprii. De asemenea, ei raspund de
respectarea limitărilor tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, stabilite prin
certificatul de urbanism.
j) interventiile pe proprietate a fumizorilor de retele publice de comunicatii electro
nice, pentru intretinerea şi reparatia elementelor de retea şi de infrastructura amplasate in
incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova se vor face dupa anuntarea cu
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minium 2 zile lucratoare inainte şi obtinerea acceptului Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta Craiova (prin responsabilul desemnat) sub aspectul locului şi al programului
interventiei (data, interval orar), pentru a nu perturba beneficiarii Spitalului Clinic
Judetean de Urgenta Craiova şi/sau desfasurarea activitatilor specifice; exceptie fac
situatiile foarte urgente, temeinic justificate, cand accesul se face dupa prezentarea
personalului imputemicit de furnizorul de telecomunicatii electronice la Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Craiova (la responsabilul desemnat) şi prezentarea personalului
imputemicit de fumizorul de retele de comunicatii electronice la serviciul de paza al
spitalului;
k) furnizorii de retele de comunicatii electronice sunt obligati sa declare pe propria
raspundere situatiile in care este necesara instituirea unor zone de protectie pentru
functionarea corecta a echipamentelor şi pentru protectia persoanelor; in cazul afirmativ,
tarifele pentru exercitarea dreptului de acces se vor aplica şi pentru zonele de protecţie
respective.
Dreptul de acces se va putea exercita după încheierea unui contract între Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, în calitate de titular al dreptului de administrare şi
furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice.
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